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Στο... κουτουρού 
#Θερμαϊκός #Σαρωνικός 

#εξαγγελίες #διαβεβαιώσεις #δηλώσεις

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ:

Πάμε ξανά για ένα «Ισχυρό Επιμελητήριο»
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Εδώ και σχεδόν έναν ολόκληρο χρό-
νο, μεγάλα ζητήματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παραμένουν σε εκκρεμότητα. 
Ο λόγος δεν είναι άλλος από την ιδι-
ότυπη αναμονή που επιβλήθηκε από 
τις γερμανικές εκλογές, που θα διεξα-
χθούν αυτή την Κυριακή. Ανάμεσά τους 
και ζητήματα που έχουν να κάνουν με 
τα οίκου μας, την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, 
το κλίμα στο εσωτερικό της Γερμανίας 
είναι έως και αδιάφορο, καθώς η χώρα 
βιώνει κλίμα σταθερότητας, ανάπτυξης 
και οικονομικής ευμάρειας, με τη νίκη 
της Άνγκελα Μέρκελ να θεωρείται δε-
δομένη. Δεδομένη πρέπει να θεωρεί-
ται και η συνέχεια της παρουσίας του 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο 
Οικονομικών, όποιος κι αν είναι τελικά 
ο κυβερνητικός συνασπισμός που θα 
προκύψει μετεκλογικά.

Βέβαια, όσο κι αν η «σιδηρά κυρία» 
Μέρκελ βοήθησε στο να παραμείνει 
στην Ευρωζώνη η Ελλάδα, δεν πρέπει 
κανείς να παραγνωρίζει ότι επί των 

ημερών της αναδείχθηκαν τάσεις 
ευρωσκεπτικισμού σε όλη τη Γη-
ραιά Ήπειρο. Κορυφαίο παρά-
δειγμα το Brexit, έστω κι αν αυτό 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον 

σοβινισμό που διακατέχει τους Βρε-
τανούς. Μερίδιο ευθύνης γι’ αυτές τις 

τάσεις –πολύ μεγαλύτερο από την κα-
γκελάριο– έχει ο 75χρονος υπουργός 
Οικονομικών της, με τον Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε να μην ασπάζεται και ιδιαίτε-
ρα το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. 
Σε αυτόν ανήκει η ιδέα του Grexit, ως 
ένα «πείραμα» για την αποχώρηση, σε 
δεύτερο χρόνο, κι άλλων κρατών-με-
λών της Ευρωζώνης από το «σκληρό» 
κοινό νόμισμα.

Μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτη-
σης στη Γερμανία αναλώνεται στο ποιο 

θα είναι το τρίτο κόμμα, με το οποίο θα 
κληθεί να συγκυβερνήσει η Άνγκελα 
Μέρκελ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι το FDP (Κόμμα Ελεύθερων Δη-
μοκρατών) μπορεί να είναι αυτό με το 
οποίο θα διαβουλευτεί η καγκελάριος. 
Ένα κόμμα που δεν διάκειται ιδιαίτε-
ρα φιλικά προς την Ελλάδα, παρά την 
τιτάνια προσπάθεια που έχει καταβά-
λει η χώρα μας. «Κανείς δεν θέλει ένα 
Grexit. Το καλύτερο για όλους θα ήταν 
εάν η Ελλάδα ήταν οικονομικά και δη-
μοσιονομικά υγιής. Εάν όμως δεν υλο-
ποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις και η χώρα 
δεν ξανασταθεί στα πόδια της, τότε εί-
ναι καλύτερα η Ελλάδα να ανακτήσει 
την ανταγωνιστικότητά της εκτός Ευ-
ρωζώνης», είχε δηλώσει ο ευρωβου-
λευτής του FDP και αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Alexander 
Lambsdorff. 

Στην εξίσωση πρέπει να μπει και ο πα-
ράγοντας AfD, με το ακροδεξιό κόμμα 
να εκτιμάται ότι «από τη θέση της αντι-
πολίτευσης η Εναλλακτική για τη Γερ-
μανία θα ασκήσει ισχυρές πιέσεις στο 
θέμα της Ελλάδας». 

Αυτό, πάντως, που έχει μεγαλύτερη 
σημασία από το αποτέλεσμα των γερ-
μανικών εκλογών είναι το τι θα γίνει 
εδώ. Η Άνγκελα Μέρκελ θέλει το ελλη-
νικό πρόγραμμα να ολοκληρωθεί επι-
τυχώς, το Grexit να ξεχαστεί άπαξ διά 
παντός και η χώρα να επανέλθει στην 
ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ωστόσο, 
αυτό έχει περισσότερο να κάνει με τις 
προσπάθειες που θα γίνουν στην Ελλά-
δα, με την επιτάχυνση της αξιολόγησης 
και των μεταρρυθμίσεων, με τη μείωση 
της φορολογίας, την τόνωση των ιδιω-
τικών επενδύσεων και λιγότερο με τη 
στάση του κ. Σόιμπλε και των γερμανι-
κών κομμάτων.
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Τυχόν κυβερνητικός συνασπισμός με τη συμμετοχή  
του FDP δεν θα είναι καλή είδηση για την Ελλάδα

socialismata

Πέφτει πολύ γέλιο... #βουλή #κουρουμπλής #ανίψια «Τελικά παραιτήθηκε ο υπουργός; Όχι δεν 
τον αφήνει το σόι του»

«Είμαστε ακόμη στο νερό αλλά το κεφάλι μας είναι έξω και βλέπουμε στεριά...» #tsipras ! Ω ρε 
σκίτσο που έπεσε στο #μαζουτ #ψαριαβγηκανστηστερια #ναυαγός 

O Koυρουμπλής τελείωσε για τον Τσίπρα ή... τελείωσε τον Τσίπρα; #ρητορικό και #θαλασσινό 

Έχασα την αυτοψία Τσίπρα στις πληγείσες περιοχές... Τι; Όχι; #άσφαλτος_στη_θάλασσα 

Ποιον Θερμαϊκό; Εδώ στο Σαρωνικό δεν πάει... #φτου_φτου_μακριά (το μαζούτ λέω) - Κοτζάμ 
Έλληνες επιστήμονες σε τόσα ΑΕΙ γιατί δεν… «καθαρίζουν» και φέρνουμε από έξω;

Να καθαρίσουν μέχρι και τα βράχια... #τσίπρας Πςςς  με εντολή πρωθυπουργού όλα γίνονται… 
χρόνια τώρα #σαρωνικός

«Το θέμα μας δεν είναι να καταδικάσουμε ή να αθωώσουμε έναν υπουργό…». «Οι μηχανισμοί 
(μη ενημέρωσης) φταίνε… Στήνεις έναν λευκό οίκο (για διαχείριση κρίσης). Αυτό που βλέπουμε 
στα σήριαλς» Πςςς… #Ξυδάκης_είπε

Ενιαίος φορέας διαχείρισης Θερμαϊκού προσεχώς… λέει! #Φάμελλος. Δηλαδή θα συντονίζει 
τους άλλους 58… αρμόδιους φορείς ε; 

Σαββίδης σε Θερμαϊκό, Μαρινάκης σε Σαρωνικό #λογικό #διακομματικά_και_καθαρά  
#εμ_συριζα_εμ_νδ #ΖΗΤΩ_Ο_ΠΑΟΚ (μετά τον ΗΡΑΚΛΗ βεβαίως-βεβαίως)

Πόσες ώρες… έκατσε (δούλεψε) στο πρωθυπουργικό του γραφείο; #deth2017  
#Θεσσαλονίκη_λέμε #ΥΜΑΘ

«Οίστρος ΜΜΕ… τον οποίο λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι υπουργοί (και λένε ό,τι νάναι 
όταν τους ρωτάνε)»! Καλά τα είπε ο πρωθυπουργός… Ούτε ανασχηματισμό να φοβόντουσαν 
#ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ευτυχώς που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει επιτέλους η εξόρυξη... #ελληνικός_χρυσός  
#ρηχά_είναι_μπείτε

ΟΚ οι άδειες δόθηκαν για τη συνέχιση της επένδυσης, μόνο που ο δήμος του… χρυσού υποστη-
ρίζει ότι πρέπει να ανακληθούν διότι η περιοχή βγάζει σεισμούς 7 ρίχτερ!  
#νέος_γύρος_διαπραγματεύσεων;

Στο Σαρωνικό δεν έχουν… 58 φορείς «αρμόδιους»για τον καθαρισμό (όπως στον Θερμαϊκό)! 
#Παράξενο

Τα καλά (ελληνικά) πλοία στο Λονδίνο, τα υπόλοιπα στον… Πειραιά;#απορία

Ποια καφενεία; Τώρα έχουμε «γαλάζια» και «ροζ»… ξενοδοχεία! #deth2017  
#ΤΣΙΠΡΑΣ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΠΑΛΛΑΣ #ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ_ΜΕΤ #αναβάθμιση «Ο άλλος είναι του 
σαλονιού κι αυτός του… λιμανιού;» 

Στο Σαρωνικό πήγε του λιμανιού, στις επιχειρήσεις του σαλονιού… 

Το ένα #πολιτική_deth2017 έφυγε, το άλλο το κανονικό ήρθε… #τσίρκο. Ακροβάτες, κωλο-
τούμπες, ισορροπιστές και «δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας…» κι εμείς είμαστε μάλλον… 
ματιασμένοι!

Άσχετο: Τι έγινε ολοκληρώθηκε η… καταμέτρηση αγριογούρουνων; (Ο αρμόδιος υπουργός, 
πριν τη ΔΕΘ, ανακοίνωσε σειρά μέτρων για το… φαινόμενο με πρώτο και καλύτερο (;) την 
καταμέτρηση τους).

#βουτιές
Άλλο οι γερμανικές εκλογές  
και άλλο οι μεταρρυθμίσεις

Της @karapanagiotidu
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#politics

Οι μεγάλοι δήμοι της χώρας, κυρίως της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προβληματί-
ζουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά 
τους υποψηφίους δημάρχους των παραπά-
νω περιοχών. Στο κόμμα, κάτι αντίστοιχο 
άλλωστε επικρατεί και σε επίπεδο Θεσσαλο-
νίκης, υπάρχουν δυο απόψεις. Από τη μια οι 
παλιοί ΣΥΡΙΖΑίοι που είναι υπέρ της υποψη-
φιότητας καθαρά κομματικών στελεχών και 
ανθρώπων που έχουν «κολλήσει» κομματικά 
ένσημα και από την άλλη οι υποστηρικτές της 
διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τελευταίοι εί-
ναι κυρίως πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που 
μεταπήδησαν στο ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζουν 
πως το κόμμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
του 2019 θα πρέπει να στηρίξει εν ενεργεία 
δημάρχους που θα είναι εκ νέου υποψήφιοι 
και προέρχονται από το χώρο της Κεντροα-
ριστεράς. 

Η Karfitsa εδώ και μήνες σας είχε ενημε-
ρώσει για τις δυο αυτές τάσεις που υπάρχουν 
στο κυβερνόν κόμμα. Όλα βέβαια θα εξαρτη-
θούν από τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο και 
την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις 
δημοτικές εκλογές που θα επιτρέπει στους 
δημάρχους που θα εκλεγούν να «σχηματί-
ζουν» τοπικές… κυβερνήσεις και με στελέχη 
της αντιπολίτευσης, καθώς βασικό επιχείρη-
μα εκείνων που επιθυμούν τις αλλαγές στην 
τοπική αυτοδιοίκηση είναι πως «με τις αλλα-
γές θα γίνουν πράξη οι ευρύτερες συνεργα-
σίες στα δημοτικά συμβούλια προκειμένου 
να λαμβάνονται αποφάσεις», σύμφωνα με 
όσα υποστηρίζει στην Karfitsa Βορειοελλα-
δίτης κυβερνητικός παράγοντας. 

Στην πρόσφατη συνεδρίαση που πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσα-
λονίκης τέθηκε και το ερώτημα «τι θα κά-
νει το κόμμα στο νομό της Θεσσαλονίκης». 
Ακούστηκαν διάφορα ονόματα υποψήφιων… 
υποψηφίων δημάρχων που θα μπορούσαν 
να ηγηθούν ψηφοδελτίου με το χρίσμα της 
Κουμουνδούρου. 

Υπέρ της στήριξης Μπουτάρη

Το τελευταίο διάστημα στα «πηγαδάκια» με-
γάλη συζήτηση γίνεται για τον Γιάννη Μπου-
τάρη. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης στο ΣΥΡΙ-

ΖΑ έχει φανατικούς υποστηρικτές αλλά και 
αντιπάλους. Από τη μια, υποστηρικτές της 
διεύρυνσης του κόμματος αξιολογούν πως 
πρόκειται για έναν δήμαρχο αποτελεσματικό 
που έχει αλλάξει τον αέρα της Θεσσαλονίκης. 
Υπενθυμίζεται πως και ο υφυπουργός Οι-
κονομίας και πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, 
Στέργιος Πιτσιόρλας στην τελευταία συνέ-
ντευξή του στην Karfitsa είχε δηλώσει πως 
πρόκειται για έναν επιτυχημένο δήμαρχο και 
του είχε ευχηθεί να είναι υγιής για να ολο-
κληρώσει το έργο του. Όμως και ο Χρήστος 
Σπίρτζης αλλά και ο Γιάννης Μπουζάλας, στε-
λέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή έχουν μιλήσει θετικά για τη 
συνεργασία τους με τον δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης και τις ενέργειες του τελευταίου σε διά-
φορα ζητήματα που απασχόλησαν την πόλη. 
Καλές σχέσεις φέρεται πως διατηρεί με το 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης και η διευθύντρια 
του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονί-
κης, Κατερίνα Νοτοπούλου η οποία συνερ-
γάζεται με το δήμο για την επίλυση συγκεκρι-
μένων προβλημάτων. 

Ποια ονόματα παίζουν; 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κι εκείνοι 
οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκτιμούν 
ότι το κόμμα «σε καμία περίπτωση δεν πρέ-
πει να στηρίξει την υποψηφιότητα του Γιάν-
νη Μπουτάρη» όπως λένε στην Karfitsa 
χαρακτηριστικά. Οι ίδιοι προκρίνουν πως θα 
πρέπει να ηγηθεί επικεφαλής συνδυασμού 
κάποιο πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. 
Η πλευρά αυτή, εκτιμά πως υποψήφια δή-
μαρχος θα πρέπει να είναι η Ρία Καλφακάκου 
που σήμερα εκτός από επικεφαλής παράτα-
ξης του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονί-
κης είναι και διευθύνουσα σύμβουλος της 
«Εγνατίας Οδός Α.Ε.». 

Στο «τραπέζι» πάντως των διαφόρων συζη-
τήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ακούγο-
νται και άλλα ονόματα. Ένα εξ’ αυτών είναι 
του Σπύρου Βούγια ο οποίος έχει εκδηλώσει 
το ενδιαφέρον του για το δήμο της Θεσσα-
λονίκης αλλά και του Ανδρέα Κουράκη που 
εδώ και μήνες έχει αποστασιοποιηθεί από 
τη σημερινή διοίκηση του δήμου της Θεσ-

σαλονίκης. Άλλοι εκτιμούν ότι υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να εί-
ναι και ο Γιάννης Μυλόπουλος. «Ο πρόεδρος 
του ΜΕΤΡΟ έχει δείξει το ενδιαφέρον του για 
την πόλη καθώς είναι εκείνος που ξαναζέ-
στανε τις μηχανές και η πόλη θα αποκτήσει 
μετρό το 2019» έλεγε χαρακτηριστικά στην 
Karfitsa στέλεχος της Νομαρχιακής Επι-
τροπής Α’ Θεσσαλονίκης. Στα «πηγαδάκια» το 
τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί και το όνομα 
του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 
και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη 
Φάμελλου ο οποίος κατέχει έναν ανεπίσημο 
ρόλο «Θεσσαλονικάρχη» της κυβέρνησης, 
καθώς ασχολείται και με ζητήματα εκτός του 

δικού του χαρτοφυλακίου (αγριογούρουνα 
στο Πανόραμα, ΟΑΣΘ κτλ). 

Εκείνο που συμφωνήθηκε πάντως στη σύ-
σκεψη είναι πως οι στηρίξεις προσώπων 
ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλο-
γών θα ξανασυζητηθούν  πολλές φορές στα 
αρμόδια όργανα. Βέβαια, όπως μαθαίνουμε 
ο Παναγιώτης Ρήγας ζήτησε από την Νομαρ-
χιακή Επιτροπή Α’ Θεσσαλονίκης να κατα-
θέσει στα κεντρικά του κόμματος προτάσεις 
για στηρίξεις στους δήμους του νομού πλην 
του δήμου Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει 
απόφαση του Αλέξη Τσίπρα και των στενών 
του συνεργατών.

Οι «συνιστώσες» του ΣΥΡΙΖΑ για το δήμο Θεσσαλονίκης 
ΤΙ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑ «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Σε δυο… εσωκομματικά στρατόπεδα είναι χωρισμένος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αλλά και κορυφαίων κυβερνητικών και πολιτικών στελεχών της Κουμουνδούρου λόγω… ΔΕΘ. Αφορμή αποτέλεσε 

σύμφωνα με πληροφορίες μια συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του γραμματέα του κόμματος, Παναγιώτη Ρήγα και είχε ως αντικείμενο 
την τρέχουσα επικαιρότητα αλλά και τις δημοτικές εκλογές του 2019. 

Του Βαγγέλη Στολάκη
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#success_story

Ο καταναλωτής βγάζει φωτογραφία με το κι-
νητό του την ταμπέλα των συστατικών ενός 
προϊόντος και η εφαρμογή μετατρέπει αυτή 
την εικόνα σε χημικά συστατικά. Στη συνέ-
χεια κάθε συστατικό αναζητάται στη βάση 
δεδομένων χημικών που έχει κατασκευάσει 
με πληροφορίες αποκλειστικά από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά Ινστιτούτα 
Υγείας των ΗΠΑ, η ομάδα των δημιουργών 
της Ingredio. Τα αποτελέσματα δίνονται στο 
χρήστη μέσω ενός χρωματικού πάνελ επι-
κινδυνότητας καθώς επίσης και την συσχέ-
τιση του κάθε συστατικού με τοξικότητα, 
αλλεργίες, καρκίνο, ερεθισμούς ή άλλους 
περιορισμούς που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι πληροφορίες που δίνονται προ-
έρχονται αποκλειστικά από επιστημονικές 
μελέτες και είναι εντελώς δωρεάν.

Οι δημιουργοί

Με περισσότερα από 10 χρόνια ερευνητι-
κή δραστηριότητα, οι ιδρυτές της εταιρείας 
έχουν αναπτύξει μια σταθερή και απλή μεθο-
δολογία για εύκολη πρόσβαση σε πληροφο-
ρίες επικινδυνότητας των συστατικών τόσο 
για τους καταναλωτές όσο και για τις εταιρεί-
ες. Η Ζωή Κούρνια, συνιδρυτής της Ingredio, 
είναι χημικός με πάνω από 15 χρόνια ερευ-
νητικής εμπειρίας. Σήμερα είναι ερευνήτρια 
στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Έρευνων της 
Ακαδημίας Αθηνών και εργάζεται για την 
ανακάλυψη νέων υποψήφιων φαρμάκων 
κατά του καρκίνου. Ο Νίκος Ορφανός, συ-
νιδρυτής της Ingredio, είναι Μηχανολόγος 
Μηχανικός και συνιδρυτής τριών εταιρειών. 
Έχει αναλάβει το οικονομικό και εμπορικό 
μέρος της Ingredio. Η Joana Dulaj είναι Μη-
χανικός Πληροφορικής με master στη Βιο-
πληροφορική και εργάζεται στην Ingredio ως 
προγραμματιστής Android. Τέλος, η Πολυξέ-
νη Θάνου είναι φοιτήτρια στο τμήμα Χημικών 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυ-
τεχνείου και συμμετέχει στον εμπλουτισμό 
της βάσης δεδομένων και στη διάδοση μέσω 
των κοινωνικών δικτύων.

Πως προέκυψε όμως η ιδέα; «Είμαι Χημικός 
και τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι ως 

Ερευνήτρια με την έρευνα κατά του καρκί-
νου. Επίσης έχω διδάξει Χημεία Κοσμητολο-
γίας στο Δημόσιο ΙΕΚ. Με την ενασχόληση 
μου με τη Χημεία Κοσμητολογίας συνειδητο-
ποίησα ότι τα πρόσθετα χημικά συστατικά σε 
καλλυντικά και τρόφιμα ενώ έχουν βελτιώσει 
παρά πολύ την ποιότητα των προϊόντων που 
χρησιμοποιούμε, έχουν εγείρει και υποψί-
ες ότι μπορεί να συμμετέχουν σε ασθένειες 
όπως ο καρκίνος αλλά και σε αλλεργίες. Δυ-
στυχώς όταν ένας καταναλωτής προσπαθεί 
να διαβάσει την ετικέτα ενός προϊόντος δε 
μπορεί να κατανοήσει τα πολύπλοκα χημι-
κά ονόματα, κάτι που είναι δύσκολο ακόμα 
και για ένα χημικό» λέει η κ. Κούρνια στην 
Karfitsa. Και συνεχίζει: «Πολλά χημικά 
συστατικά είναι κωδικοποιημένα στην ετι-
κέτα, π.χ. Ε405 ή CI19554. Όταν έψαξα για 
μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που να 
αναγνωρίζει τα χημικά συστατικά συνειδητο-
ποίησα ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην 

Ελλάδα, καθώς κάποιες λίγες υπάρχουσες 
εφαρμογές λειτουργούν μόνο για προϊόντα 
που υπάρχουν στις ΗΠΑ. Έτσι αποφασίσαμε 
να δημιουργήσουμε την Ingredio, μια εφαρ-
μογή για κινητά τηλέφωνα η οποία ενημερώ-
νει τον καταναλωτή για την επικινδυνότητα 
των χημικών συστατικών σε καλλυντικά και 
τρόφιμα. Η εφαρμογή μας λειτουργεί σε όλο 
τον κόσμο για χημικά συστατικά στα Αγγλικά. 
Οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι δημό-
σιες, επιστημονικά εμπεριστατωμένες και 
προέρχονται από τη βάση δεδομένων CosIng  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Pubchem 
των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ» 
λέει η κ. Κούρνια.

Οι πληροφορίες που παρέχει στους κατανα-
λωτές η Ingredio είναι εντελώς δωρεάν. Για 
το σκοπό αυτό η ομάδα έχει ξεκινήσει μια  
crowdfunding καμπάνια και ελπίζει ο κόσμος 
να στηρίξει το εγχείρημα αυτό.

Χρήσιμο εργαλείο 

Πόσο σημαντικό όμως είναι να γνωρίζει ο 
κόσμος τα συστατικά των προϊόντων που κα-
ταναλώνει; «Τα πρόσθετα χημικά συστατικά 
σε καλλυντικά και τρόφιμα ενώ έχουν βελτι-
ώσει παρά πολύ την ποιότητα των προϊόντων 
που χρησιμοποιούμε, έχουν εγείρει και υπο-
ψίες ότι μπορεί να συμμετέχουν σε ασθένει-
ες όπως ο καρκίνος αλλά και σε αλλεργίες. 
Γνωρίζατε, για παράδειγμα, πως όλα τα επε-
ξεργασμένα κρέατα περιέχουν μία κατηγορία 
χημικών (νιτρικά ή νιτρώδη) τα οποία έχουν 
χαρακτηριστεί Καρκινογόνα Τύπου 1 από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας; Προσωπικά 
βρίσκω το γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν 
είναι ενημερωμένοι εμπεριστατωμένα για τέ-
τοια θέματα, πολύ ανησυχητικό. Yπάρχει δυ-
στυχώς πληθώρα από ανακριβείς και μη επι-
στημονικές πληροφορίες στο διαδίκτυο που 
μπερδεύουν τον καταναλωτή. Για να ενημε-
ρώσουμε σωστά, εύκολα και άμεσα τον κα-
ταναλωτή, δημιουργήσαμε την Ingredio, μία 
εφαρμογή απόλυτα επιστημονικά τεκμηριω-
μένη» καταλήγει η κ. Κούρνια.

Η ελληνική εφαρμογή  
που μας αποκαλύπτει... τι τρώμε! 

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μια «έξυπνη» εφαρμογή που… αναγνωρίζει τα τοξικά συστατικά των προϊόντων και των καλλυντικών που κυκλοφορούν στην αγορά και η οποία 
ενημερώνει τους καταναλωτές για τα συστατικά αυτά, έχει δημιουργήσει μια ομάδα Ελλήνων.  Ο λόγος για την εφαρμογή Ingredio που προς το παρόν 

λειτουργεί σε κινητά Android, ωστόσο στους στόχους των δημιουργών της είναι να κυκλοφορήσει και σε συσκευές IOS.
Του Βαγγέλη Στολάκη 
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό 
σεμινάριο που διοργάνωσε το Επιμελητήριο 
της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος  ERASMUS + (όπου συμμετεί-
χε ως ισότιμος εταίρος μαζί με άλλους φορείς 
Γερμανίας, Λετονίας, Πορτογαλίας, Σλοβακίας, 
Ισπανίας, Ελλάδας και Ιταλίας).

Το σεμινάριο αφορούσε στην εξοικείωση, με 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμ-
ματος μέσω της οποίας θα γίνεται η σύνδεση 
- ταίριασμα (matching) των εργαζομένων και 
των εργοδοτών. «Στη συνέχεια οι εκπαιδευθέ-
ντες αναλαμβάνουν να μετεκπαιδεύσουν ως… 
«πολλαπλασιαστές» όσους εκπροσώπους ΙΕΚ, 
ΚΕΚ/ΤΕΛ/ΤΕΣ και επιχειρήσεων όλων των 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό 
επίπεδο, επιθυμούν να συμμετέχουν στο δίκτυο 
προκειμένου να στείλουν σπουδαστές τους για 
μαθητεία στο εξωτερικό, καθώς και να βοη-
θήσουν τοπικές επιχειρήσεις να υποδεχτούν 
σπουδαστές από το εξωτερικό για πρακτική 
άσκηση!» τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Χαλκιδικής Γ. Γκιλής.

Οι εταίροι του ERASMUS +, ξεναγήθηκαν στον 
πιο τουριστικό νομό της Β. Ελλάδος, όπου είχαν 
συναντήσεις με δημάρχους -από τους οποίους 
και ενημερώθηκαν για το πώς λειτουργεί η το-
πική αυτοδιοίκηση- επισκέφτηκαν μια πρότυπη 
και σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα όπου είχαν 

την ευκαιρία να συζητήσουν για τη  διαδικασία 
που ακολουθείται όσον αφορά στην πρακτική 
εξάσκηση φοιτητών και σπουδαστών από ξέ-
νες χώρες ενώ ταυτόχρονα είδαν από κοντά τις 
φυσικές ομορφιές του νομού. 

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετέχει στο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + ως εταίρος 
στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία 
και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατη-
γικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation 
and the Exchange of Good Practices-Strategic 
Partnerships) και τίτλος του έργου είναι “TRAM-
WBL Engaging SMEs for Quality Transnational 
WBL experiences”. Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη 
γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική και 

η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες 
(από 01/09/2015 έως 31/08/2018). Σκοπός του 
προγράμματος είναι η διερεύνηση καλών πρα-
κτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε συστήμα-
τα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και 
ειδικότερα στην “εκμάθηση στο χώρο εργασίας” 
(work based learning - WBL). Απευθύνεται: (α) 
σε εργοδότες και εταιρίες, (β) σε μαθητές της 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που 
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να κάνουν 
πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής 
εργασίας στις χώρες των εταίρων του προ-
γράμματος, (γ) σε διδακτικό και παιδαγωγικό 
προσωπικό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης.

Για τη διάδοση των σκοπών του προγράμματος 
καθώς και την ευαισθητοποίηση των ανωτέρω 

φορέων προγραμματίζονται στο ερχόμενο δι-
άστημα τρεις ενημερωτικές ημερίδες, ως μια 
από τις δράσεις που έχει αναλάβει το Επιμελη-
τήριο της Χαλκιδικής στο πλαίσιο της δημοσιο-
ποίησης του προγράμματος. Το επόμενο ραντε-
βού, η τέταρτη συνάντηση μεταξύ των εταίρων, 
θα πραγματοποιηθεί  στις 19 - 20 Οκτωβρίου 
2017 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Γ. Γκιλής: «Το επιμελητήριο Χαλκιδικής προχωρά σε συνέργειες 
με άλλα επιμελητήρια και ευρωπαϊκούς φορείς»

Δραματικές ελλείψεις στα ράφια φαρμακείων της Θεσσαλονίκης 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΟΥΣ! 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του εμβο-
λίου για την ηπατίτιδα B, το οποίο είναι σε έλ-
λειψη εδώ και πάνω από ένα χρόνο, αλλά και 
συγκεκριμένα αυτοκόλλητα για γυναικολογικά 
προβλήματα (ορμόνες) τα οποία είναι σε έλλειψη 
τους τελευταίους τρεις μήνες.

Όπως επισημαίνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), οι ελλείψεις αυτές αφο-
ρούν κατά κύριο λόγο πρωτότυπα φάρμακα 
πολυεθνικών εταιρειών, τα οποία δεν αντικα-
θίστανται. Το πιο σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται 
στις ινσουλίνες, η δοσολογία των οποίων καθο-
ρίζεται με βάση το συγκεκριμένο φάρμακο που 
παίρνει ένας ασθενής και σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια άλλη 
ινσουλίνη. Ακόμη όμως και σε κατηγορίες φαρ-
μάκων που υπάρχουν διαφορετικές επιλογές, η 
αλλαγή ενός επιτυχημένου θεραπευτικού σχή-
ματος κρίνεται αντιεπιστημονική και εγκυμονεί 
κινδύνους για την ανταπόκριση του οργανισμού 
του ασθενούς. Αποτέλεσμα είναι να δημιουρ-
γούνται ανυπέρβλητα εμπόδια στην εξυπηρέ-
τηση των ασθενών, καθώς είναι πολύ συχνές 

οι περιπτώσεις που, εξαιτίας της αδυναμίας 
έγκαιρης εύρεσης πολλών σκευασμάτων από τα 
φαρμακεία, οι συνταγές λήγουν χωρίς να εκτε-
λεστούν. Συνεπώς, οι ασθενείς αναγκάζονται να 
επισκεφθούν εκ νέου τους γιατρούς τους και να 
ζητήσουν επανέκδοση της συνταγής τους, ενώ 
κατά το διάστημα της αναμονής πολλοί από αυ-
τούς μένουν δίχως τη φαρμακευτική τους αγω-
γή.

«Προτιμούν το εξωτερικό…»

«Το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων είναι 
παλιό και παρά το γεγονός ότι το δημοσιοποι-
ούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, παραμένει 
άλυτο και βασανίζει τους ασθενείς. Κοινό χαρα-
κτηριστικό των φαρμάκων που είναι σε έλλειψη 
είναι ότι πρόκειται για φάρμακα πολυεθνικών, 
οι οποίες ενδιαφέρονται να τα πουλήσουν στο 
εξωτερικό, αφού στην Ελλάδα οι τιμές τους είναι 
εξευτελιστικά χαμηλές», δηλώνει ο γραμματέας 
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Διονύσης Ευγενίδης. Παράλληλα, εξηγεί ότι για 
την κατάσταση αυτή ευθύνεται από τη μια το γε-

γονός ότι οι φαρμακοβιομηχανίες εισάγουν στη 
χώρα μας πολύ μικρότερες ποσότητες φαρμά-
κων απ’ αυτές που απαιτούνται για την κάλυψη 
των αναγκών εξαιτίας της φθηνής τιμής τους και 
από την άλλη ότι κάποιοι αντί να διαθέσουν στην 
ελληνική αγορά τα φάρμακα αυτά, τα εξάγουν σε 
χώρες του εξωτερικού όπου τα πωλούν πολύ 
ακριβότερα. «Οι μειωμένες εισαγωγές φαρ-
μάκων και οι αυξημένες εξαγωγές ευθύνονται 
για τις ελλείψεις στα ράφια των φαρμακείων. 
Δυστυχώς, η τακτική που εφαρμόζει ο ΕΟΦ με 
την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών συ-
γκεκριμένων σκευασμάτων δεν αποδίδει ούτε 
πρόκειται να αποδώσει. Κι αυτό διότι έχει έναν 
πολύ συγκεκριμένο και σύντομο χρονικό ορίζο-
ντα. Συνεπώς για το διάστημα που ισχύει η απα-
γόρευση, οι εξαγωγείς κρατάνε τα φάρμακα στις 
αποθήκες τους και μόλις λήξει, τα εξάγουν μαζι-
κά. Ο μόνος τρόπος να αποδώσει το μέτρο αυτό 
είναι να επιβάλει ο ΕΟΦ απαγόρευση παράλλη-
λων εξαγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
γεγονός που δεν θα επιτρέπει στους εξαγωγείς 
να αποθηκεύουν τα φάρμακα, αφού αυτά θα κιν-
δυνεύουν να λήξουν και δεν θα μπορούν να τα 

εξάγουν», επισημαίνει ο κ. Ευγενίδης. 

Αναμονή μέχρι και τέσσερις μήνες! 

Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, οι φαρμακοποιοί 
δίνουν καθημερινά αγώνα για να εξασφαλίσουν 
το αναγκαίο φάρμακο για τους ασθενείς, ανα-
ζητώντας το είτε από φαρμακείο σε φαρμακείο 
εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης είτε σε άλλους νομούς εκτός 
Θεσσαλονίκης. «Και οι ασθενείς βέβαια ψάχνουν 
από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρουν το 
φάρμακό τους ή περιμένουν από τον δικό τους 
φαρμακοποιό να τους το βρει. Έτσι έχουμε στα 
φαρμακεία της Θεσσαλονίκης σε καθημερινή 
βάση από 2-3 έως και 15 άτομα σε λίστα ανα-
μονής, ενώ το χρονικό διάστημα που καλού-
νται συνήθως να περιμένουν κυμαίνεται από 
25 ημέρες έως και τρεις ή τέσσερις μήνες. Στις 
περιπτώσεις, πάντως, που το φάρμακο που εί-
ναι σε έλλειψη δεν αντικαθίσταται από άλλο, οι 
ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν 
τον γιατρό τους για να τους αλλάξει τη φαρμα-
κευτική αγωγή», καταλήγει ο κ. Ευγενίδης.

Άφαντα από τα ράφια των φαρμακείων της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν να είναι δεκάδες φαρμακευτικά σκευάσματα. Καθημερινά οι ελλείψεις 
είναι δραματικές και αφορούν διάφορες κατηγορίες φαρμάκων, όπως εμβόλια, χάπια για την υπέρταση, το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό, τον 

σακχαρώδη διαβήτη, για καρδιοπάθειες, σκευάσματα σιδήρου και ινσουλίνες. 

#ρεπορτάζ
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#κοινωνία

«Η πόλη το χρειάζεται εδώ και χρόνια και το 
έχει ζητήσει. Οι φορείς της ευρύτερης πε-
ριοχής δεν βρίσκονταν σε ένα ενοποιημένο 
πλαίσιο και είχαμε συχνά προβλήματα. Θα εί-
ναι μια ευκαιρία να ενοποιήσουμε όλους του 
Φορείς χωρίς να υποτιμήσουμε καμία αρμο-
διότητα, περιφερειακή και αυτοδιοικητική 
και να μπορέσουμε με τοπική συμφωνία να 
επιλύσουμε τα κατά καιρούς περιβαλλοντικά 
προβλήματα», σημείωσε ο κ. Φάμελλος. «Θέ-
λουμε να υπάρξει μία τοπική συμφωνία για 
τον Θερμαϊκό. Να είμαστε όλοι συνυπεύθυ-
νοι, ο καθένας στον βαθμό της αρμοδιότητάς 
του. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους 
πόρους και τη διοίκηση του φορέα, όμως θα 
πρέπει ταυτόχρονα όλοι να παρακολουθούν 
τη λειτουργία όλων μας. Δε θα μειώσουμε 
επ΄ ουδενί και σε τίποτα καμία αρμοδιότητα 
αποκεντρωμένου τοπικού φορέα, αντίθετα 
θα τις ενισχύσουμε σε ένα κοινό διοικητικό 
συμβούλιο» τόνισε σε δηλώσεις του ο ίδιος.  

«Η ιδέα έχει παραωριμάσει» 

Με την ελπίδα να… «μην είναι η πρόταση 
αυτή ένα πυροτέχνημα που τελικά δε θα 
υλοποιηθεί ποτέ, λόγω των προβλημάτων 
που μπορεί να αντιμετωπίσει στη συγκρό-
τησή του», το μέλος της Οικολογικής Κίνη-
σης Θεσσαλονίκης και πρώην ευρωβουλευ-
τής, Μιχάλης Τρεμόπουλος, εκφράζει στην 
Karfitsa την ένστασή του ως προς το γεγο-
νός ότι: «Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, ποιες 
ακριβώς θα είναι οι δραστηριότητες αυτού 
του φορέα και ποιους θα συμπεριλαμβάνει. 

Όταν έχουμε φτάσει σε σημείο να απαξιώνο-
νται οι φορείς διαχείρισης και κάποιοι μάλι-
στα να κλείνουν, ποια θα είναι η πορεία του 
συγκεκριμένου φορέα; Πρέπει να γίνει δια-
βούλευση με όλους όσους έχουν ασχοληθεί 
ενεργά με το θέμα του Θερμαϊκού. Για παρά-
δειγμα, η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, 
έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα όπως 
είναι η βιομηχανική και αστική ρύπανση, τα 
αποχετευτικά δίκτυα, τη ρύπανση που έρχε-
ται από τον Αξιό, τις παλίρροιες , το φαινόμε-
νο του ευτροφισμού κ.τ.λ. Προσωπικά, έχω 
καταθέσει πρόταση εδώ και χρόνια, να γίνει 
ένας φορέας για τον Θερμαϊκό, διότι υπάρ-

χει σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Όντως υπάρ-
χουν προβλήματα που όταν προκύπτουν, τα 
αντιμετωπίζουν ξεχωριστές υπηρεσίες –είτε 
κρατικές είτε της αυτοδιοίκησης, είτε και… 
κανείς. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μαζευ-
τούν σε έναν φορέα. Η ιδέα έχει παραωριμά-
σει εδώ και χρόνια. Αλλά, ζητούμε να γνωρί-
ζουμε το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων 
αυτού του φορέα, έτσι ώστε να έχουμε πλή-
ρη άποψη», εξηγεί ο κ. Τρεμόπουλος. 

«Ίσως είναι μια ανακλαστική αντίδραση»

«Η δημιουργία του ενιαίου φορέα Διαχείρι-
σης Θερμαϊκού και μάλιστα πριν το τέλος του 

έτους, αφορά όπως ακούμε, αποκλειστικά 
την περιβαλλοντική διαχείριση. Έτσι και ο φο-
ρέας αυτός θα διατηρεί, αν και ενιαίος, απο-
σπασματικό χαρακτήρα, αφού περιβάλλον 
και οικονομικές δραστηριότητες θα έπρεπε 
να αναπτύσσουν ενιαίες και κοινά βιώσιμες 
λύσεις και όχι να αποτελούν κάστρα αντικρυ-
στά», σημειώνει στην Karfitsa η ναυτιλια-
κή εταιρεία Zouros Group. «Η ανακοίνωση 
όπως έγινε αναφέρεται συγκεκριμένα στα 
φαινόμενα «ρύπανσης, έξαρσης της ερυθράς 
παλίρροιας και του πλανγκτόν» δίνοντας την 
εντύπωση ότι η δημιουργία του φορέα ίσως 
είναι μια ανακλαστική αντίδραση σε ένα θέμα 
που δημοσιοποιήθηκε και ενόχλησε κατά τη 
θερινή περίοδο. Αναμφίβολα όμως η συνερ-
γασία όλων των συναρμόδιων αρχών είναι 
πολύ σημαντική και θα βοηθήσει – άλλωστε 
σε μια άλλη κοινωνία θα ήταν αυτονόητη. 
Δεν είμαστε όμως σε θέση να κρίνουμε αν ο 
βέλτιστος ή ο ορθότερος τρόπος για να γίνει 
αυτό είναι η δημιουργία ενός ακόμα φορέα», 
υπογραμμίζει η εταιρεία. Και συμπληρώνει: 
«μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι εξί-
σου σημαντικό με τις δράσεις ενός περιβαλ-
λοντικού φορέα θα είναι η περιβαλλοντική 
στάση των Αρχών και Οργανισμών που ρυθ-
μίζουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες 
στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Θεσσαλο-
νίκης. Εκεί όπου στέλνουν θετικά μηνύματα 
τόσο οι νέες Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπως 
ο Κανονισμός 2017/352, που επιβάλλει τη 
δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης όλων 
των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης 
και ο οποίος μπορεί να αποτελέσει προστάτη 
και του περιβάλλοντος, όσο και τα σημαντικά 
βήματα προόδου που έχουν ήδη συντελεστεί 
σε κάποιους τομείς, όπως για παράδειγμα η 
ασφάλεια φορτοεκφορτώσεων πετρελαιο-
ειδών όπου η Θεσσαλονίκη έχει θωρακιστεί 
ήδη από το 2013-2014. Όταν, για παράδειγ-
μα, Πειραιάς-Ελευσίνα-Ασπρόπυργος παρα-
μένουν συγκριτικά ‘ανοχύρωτες περιοχές’ 
πέρα και πάνω και από το συμβάν των προ-
ηγούμενων ημερών που πήγε το Σαρωνικό 
πολλές δεκαετίες πίσω από πλευράς οικολο-
γικής διαχείρισης».   

«Ενιαίος φορέας για να μη γίνει  
ο Θερμαϊκός… Σαρωνικός» 

«ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ»

Τη σύσταση ενιαίου Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, με σκοπό να ενοποιηθούν όλοι 
οι φορείς που είχαν σχετική αρμοδιότητα και να συντονιστεί το έργο τους. Η απόφαση αυτή θα προβλέπεται στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους 

Φορείς Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος του 2017, ενώ η χρηματοδότησή του θα προβλέπεται από το υπουργείο. Στόχος, όπως εξήγησε και ο 
αναπληρωτής υπουργός, είναι ο νέος αυτός φορέας να προλαμβάνει τα κατά καιρούς φαινόμενα ρύπανσης ή εξάρσεων της ερυθράς παλίρροιας, του φυτοπλαγκτόν κ.ο.κ.

Με αφορμή τη σύσταση αυτού του φορέα και τη θαλάσσια ρύπανση που έχει «πνίξει» τον Σαρωνικό μετά τη βύθιση του «Αγία Ζώνη II», ο κ. Τρεμόπουλος σχολιάζει 
πως: «αν γίνει στη Θεσσαλονίκη ένα ατύχημα αντίστοιχο με αυτό του Σαρωνικού… ο Θερμαϊκός θα καταστραφεί, είναι κλειστός κόλπος και η ανανέωση των νερών 
είναι μικρή. Η γραφειοκρατία είναι τόσο μπλεγμένη και υπάρχουν τόσοι νόμοι όπου αναθέτει ο ένας την αρμοδιότητα στον άλλον, που το καθιστά αναγκαίο να υπάρχουν 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες και περιεχόμενο. Αν γίνει ένας φορέας Θερμαϊκού που θα καταφέρει να έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων από τα διάφορα υπουργεία σε 
συνεργασία φυσικά με την αυτοδιοίκηση, όπου θα υπάρχει ένας συντονισμός και αντίστοιχη ευθύνη, αυτό θα είναι ευχής έργο». Υπέρ της σύστασης ενιαίου φορέα δια-
χείρισης του Θερμαϊκού τάχθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Όπως ανέφερε ο κ. Μπουτάρης, το περιστατικό ρύπανσης που συνέβη στη Σαλαμίνα 
πρέπει να αφυπνίσει και τη Θεσσαλονίκη και να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας που θα αναλαμβάνει την ευθύνη σε υποθέσεις όπως το φυτοπλαγκτόν που παρουσιάστηκε 
πρόσφατα στο Θερμαϊκό. «Τι θα συμβεί εάν ο Θερμαϊκός γίνει Σαλαμίνα; Ποιος από όλους τους φορείς θα αναλάβει την ευθύνη; Άποψή μου είναι ότι την ευθύνη για τον 
Θερμαϊκό πρέπει να την έχει υπηρεσία της Περιφέρειας», σημείωσε με… «τιτίβισμα» ο δήμαρχος.

Ο… «θάνατος» του Θερμαϊκού 

Της  Έλενας Καραβασίλη / φωτο Σάββας Αυγητίδης
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Ο πολίτης της Θεσσαλονίκης δυστυχώς έχει 
μάθει καθημερινά να ζει αναγκαστικά με τα 
προβλήματα της πόλης, που παραμένουν 
πολλά και συνεχώς αυξάνονται. Εύκολα αντι-
λαμβάνεται κανείς πως η διοίκηση παραμένει 
απλώς θεατής. Ξεκινώντας από τα «απλά» 
προβλήματα όπως καθαριότητα που αποτελεί 
μείζον ζήτημα στην εποχή μας και καταλήγο-
ντας στα σοβαρότερα όπως τα οικονομικά, 
πολιτιστικά κ.α., διαπιστώνει κανείς ότι δεν 
υπάρχουν πλέον καινοτόμες ιδέες που θα 
επιφέρουν την άνθηση και την αλλαγή στην 
πόλη ή και να υπάρχουν τέτοιες, δεν υπάρχει 
κάποιος στη διοίκηση του δήμου που να 
τις διακηρύττει ή ακόμα περισσότερο να τις 
σχεδιάζει και να τις υλοποιεί.

Ο κόσμος έχει αγανακτήσει και με το κράτος 
και προσπαθεί να στρέψει επιφυλακτικά 

καταρχήν το ενδιαφέρον του στο τοπικό 
επίπεδο. Οι απαιτήσεις των πολιτών 

εστιάζονται στην καθαριότητα, τις 
σύγχρονες υποδομές, την κοινω-
νική πρόνοια, τα νοικοκυρεμένα 
οικονομικά και το κυκλοφορι-
ακό. Η κατάσταση σε όλα αυτά 
τα θέματα είναι απλά τραγική. 

Το αισθανόμαστε όλοι στο πετσί 
μας. Η κατάσταση όσον αφορά στο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης 
επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Η δι-

οίκηση αποφασίζει και πεζοδρομεί κεντρικούς 
δρόμους χωρίς πρώτα να εξασφαλίσει την 
άνετη και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. 
Επιπλέον η αδυναμία ρύθμισης στο πρόβλημα 
του παρκαρίσματος έχει σαν αποτέλεσμα την 
συμφόρηση, που επικρατεί σε όλους τους 
δρόμους της πόλης. 

Είχαμε τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Πρόκειται για 
μια εμπορική εκθεσιακή εκδήλωση μεγάλης 
σημασίας της οποίας η επισκεψιμότητα είναι 
μεγάλη και πολυπολιτισμική. Με όλα τα παρα-
πάνω προβλήματα οι επισκέπτες και εκθέτες 
φεύγοντας από την Θεσσαλονίκη, τί εντυπώ-
σεις θα έχουν από την πόλη;

Τι γίνεται λοιπόν με το αύριο της πόλης; Η 
σημασία των πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
αυξάνεται σταδιακά αλλά και η τεχνολογία 
ακόμα γρηγορότερα. Η αλλαγή επομένως 
έρχεται με δραστικές λύσεις σε όλους τους το-
μείς, όπως π.χ. η εξοικονόμηση ενέργειας σε 
δημόσιους χώρους, πάρκα κ.α., πράγμα που 
θα συμβάλλει και στην εξοικονόμηση χρημά-
των. Επιπλέον, η προσέλκυση επενδύσεων θα 
αυξήσει την επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις 
μεταξύ των χωρών. Η αύξηση ακόμα του εξω-
τερικού εμπορίου θα συμβάλλει δραστικά στον 
τουρισμό που κάπως έχει ευτυχώς αναπτυ-
χθεί στην πόλη τον τελευταίο καιρό.

Πώς όμως θα υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω 
από την στιγμή που η διοίκηση δε μπορεί να 
επιλύσει τα απλά καθημερινά προβλήματα, 
που ταλαιπωρούν τη ζωή των πολιτών; Τέτοιο 
μέλλον ονειρευόμαστε για τα παιδιά του 21ου 
αιώνα; 

Δυστυχώς, η διοίκηση υστερεί σε σχεδια-
σμό και στρατηγική, ώστε να δίνει λύσεις σε 
προβλήματα της καθημερινότητας. Βέβαια μια 
δικαιολογία είναι ότι λόγω οικονομικής δυ-
σπραγίας αδυνατούν να γίνουν μεγάλα έργα. 
Ας φροντίζει όμως η διοίκηση να συντηρεί και 
να διατηρεί σε αξιοπρεπή κατάσταση τα ήδη 
υπάρχοντα.  

*Η κ. Αδαμίδου-Γκιουλέκα είναι εκπαι-
δευτικός και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική και 
οργάνωση... 
υπάρχει;;
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Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μετά το καλοκαίρι, 
ακόμα και στις πιο ευνοϊκές εκδοχές για την κυβέρνηση, 
επιβεβαιώνουν ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει. 
Η ΝΔ βρίσκεται μακράν πρώτη και στο κατώφλι της αυτοδυνα-
μίας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιο πρόβλημα να πείσει πάνω από το 
50-55% των πρώην ψηφοφόρων του και να ξανακερδίσει την 
ψήφο τους και από εκεί και πέρα σχεδόν μια από τα ίδια. Μόνο 
τα ερωτήματα για το νέο κόμμα στον χώρο του Κέντρου και της 
Κεντροαριστεράς – ερωτήματα που σηκώνουν πολύ κουβέντα 
αφού αφορούν ένα κόμμα που δεν υπάρχει – εμφανίζουν ένα 
ενδιαφέρον και πιθανές δυναμικές που θα αναπτυχθούν.

Απ’ ότι φαίνεται έπεσε στο κενό η προσπάθεια αλλαγής ατζέ-
ντας που επιχειρήθηκε από τα επιτελεία της κυβέρνησης όλο το 

καλοκαίρι, όσο και σε κάποιες περιπτώσεις φάνηκε η αντιπο-
λίτευση να  «τσιμπάει» (συζητούσαμε για παράδειγμα επί 

μέρες αν έγιναν εγκλήματα επί Στάλιν ή και γενικά στα 
καθεστώτα του πάλαι ποτέ Υπαρκτού Σοσιαλισμού, 
κάτι που είναι απαντημένο παγκόσμια ακόμα και 
από αριστερά, κομμουνιστικά κόμματα). Απ’ ό,τι 
φαίνεται, η προσπάθεια να εμφανιστεί ένας άλλος 
Τσίπρας απ’ αυτόν που ξέρουμε χρόνια τώρα, πιο 

υπεύθυνος, πιο ώριμος και έχοντας ανακαλύψει το 
φως της αγοράς και των επενδύσεων και την μαγεία 

της Κεντροαριστεράς προσέκρουσε στην σκληρή πραγ-
ματικότητα των Σκουριών και του Ελληνικού. Το ίδιο φαίνεται 
και ότι η προσπάθεια να εμφανιστεί η Κυβέρνηση πιο συντονι-
σμένη, πιο αποτελεσματική κάηκε στις πυρκαγιές της Αττικής 
και πνίγηκε στην πίσσα του Αργοσαρωνικού.

Νομίζω ότι τα επικοινωνιακά επιτελεία του Μαξίμου κάνουν 
ένα βασικό λάθος. Ξεχνούν ότι και τα πιο έξυπνα επικοινωνιακά 
τρικ προσκρούουν στην σκληρή πραγματικότητα, ότι εν πάσει 
περιπτώσει δεν μπορούν να την παραβλέπουν. Ο κ. Τσίπρας 
είναι πια ο μακροβιότερος μνημονιακός Πρωθυπουργός, έχει 
κάνει την μεγαλύτερη κωλοτούμπα που θα μπορούσε να κάνει 
ένας ριζοσπάστης αριστερός, καταδιώκεται από την προδοσία 
του 62% του Δημοψηφίσματος του 2015 και του καταλογίζονται 
μέτρα που αν είχε αποφασίσει άλλη Κυβέρνηση θα γινόταν πα-
νικός. Αυτά δεν ξεχνιούνται, πολύ περισσότερο που η υπερφο-
ρολόγηση πνίγει την αγορά και τον επαγγελματία και οι μισθοί 
των 350- 500 ευρώ σε συνδυασμό με την ανεργία κάνουν την 
μέση οικογένεια να ασφυκτιά.

Έτσι κάθε επιχείρηση ενός άλματος στο μέλλον από ένα με-
ταμορφωμένο Τσίπρα μοιάζει με άλμα στο κενό. Γι’ αυτό και η 
παρουσία του στην φετινή Δ.Ε.Θ. ήταν τόσο ανούσια και αμήχα-
νη. Γι’ αυτό και η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μιλήσει 
για το πρόγραμμά του χωρίς να αναφερθεί καν στην κυβέρνηση 
ήταν μια κίνηση που θα δημιουργήσει παραπέρα δυναμική για 
την Ν.Δ αφού εμφανίστηκε όχι ως εν δυνάμει ,αλλά ως ήδη, ως 
δεδομένος Πρωθυπουργός. Φάνηκε άλλωστε και από την αντί-
δραση του Μαξίμου που έδειχνε το λιγότερο αμηχανία. Ήταν 
αστείο για παράδειγμα να εμφανίζεται ως ακροδεξιός. Ήταν 
δε ακόμα πιο αστείο να εγκαλείται ως νεοφιλελεύθερος από 
μια Κυβέρνηση που έχει δεχτεί τα πάντα και έχει ψηφίσει τόσο 
σκληρά μέτρα. Είναι δε αδιέξοδο να εμφανίζεται ότι θα φέρει 
και 4ο Μνημόνιο, όταν το 4ο Μνημόνιο είναι ήδη εδώ με τα μέ-
τρα ύψους 5 δις. ευρώ που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία 
και με επιτροπεία για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η Κυβέρνηση 
δεν έχει δεσμεύσει την χώρα με πλεονάσματα μέχρι το 2060 
και δεν ψήφισε υπερταμείο. Σ’ αυτή την Κυβέρνηση ακόμα και 
ο φίλος Μοσκοβισί δεν είπε ότι θα υπάρχει επιτροπεία μέχρι να 
αποπληρωθεί το 75% των δανεικών;

Τα αδιέξοδα είναι εμφανή στην Κυβέρνηση και δύσκολα μπορεί 
να ξεφύγει απ’ αυτά. Όσο και αν παλεύουν τα επικοινωνιακά 
επιτελεία της, δεν μπορούν να επιβάλουν μαζική λήθη για όσα 
συνέβησαν αυτά τα χρόνια ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν 
αυτά που έρχονται...

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Δεν μπορεί να επιβληθεί 
και μαζική λήθη στη χώρα!

Ζα
χα
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Η Κεντροαριστερά στην Ελλάδα μπαίνει 
αδιαμφισβήτητα σε νέα τροχιά. Η πρόεδρος 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ και νυν επικεφαλής της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά, 
σε συνέχεια των ιστορικών πλέον πρωτο-
βουλιών της, αλλά και του οράματός της για 
τη δημιουργία ενός σύγχρονου, σοσιαλδη-
μοκρατικού, ευρωπαϊκού, κεντροαριστερού 
πολιτικού φορέα, με σαφείς διαχωριστικές 
γραμμές τόσο απέναντι στον εθνολαϊκισμό 
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όσο και απέναντι στην 
συντηρητική παράταξη, άνοιξε το δρόμο για 
την εκλογή από τη βάση του νέου επικεφα-

λής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. 
Γιατί, όπως και η ίδια έχει κατά 

καιρούς τονίσει, η χώρα δεν 
χρειάζεται απλώς έναν άχρωμο 
μεσαίο χώρο, παρακολούθημα 
και συμπλήρωμα είτε του ενός, 
είτε του άλλου. Χρειαζόμαστε ένα 
κόμμα που ως ρεύμα πλειοψη-

φίας θα επηρεάσει καθοριστικά τις 
πολιτικές εξελίξεις σε αυτήν την κρί-

σιμη για την πορεία της χώρας στιγμή.

Ιδιαίτερα σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους 
για την ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης, σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες. 
Αυτό όμως καταδεικνύει, πέραν πάσης αμ-
φιβολίας, παρά τις Κασσάνδρες, όχι απλά την 
επιτυχία και την ελπιδοφόρα προοπτική του 
όλου εγχειρήματος, αλλά ταυτόχρονα συνιστά 
την πιο ισχυρή απόδειξη της ορθότητας των 
πολιτικών επιλογών και χειρισμών της κας. 
Γεννηματά, υπέρ της οποίας ήδη πιστώνεται η 
δύσκολη και ιδιαίτερα επίμονη αυτή προσπά-
θεια για τη δημιουργία της νέας και ισχυρής 
κεντροαριστεράς. Γιατί πρωτίστως η χώρα 
έχει ανάγκη μίας ισχυρής κεντροαριστερής 
παράταξης, καθώς είναι αυτή η παράταξη που 
ιστορικά, όσο και να λοιδορείται, δημιούρ-
γησε απέναντι στη συντήρηση τη σύγχρονη 
μεταπολιτευτική Ελλάδα σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο κόσμο.

Την ίδια στιγμή που ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. υποχω-
ρούν πολιτικά, κοινωνικά και δημοσκοπικά, 
η Δημοκρατική Συμπαράταξη ενισχύεται, 
ακόμα και Κοινοβουλευτικά, αφού βρίσκεται 
σταθερά σε ανοδική τροχιά, κερδίζοντας ξανά 
την εμπιστοσύνη των πολιτών, ως μοναδική 
διέξοδο απέναντι στον κίνδυνο παλινόρθω-
σης της δεξιάς παράταξης που χρεοκόπησε 
ανεύθυνα τη χώρα, αλλά και στην παραμονή 
στην εξουσία του εθνολαϊκιστικού μορφώ-
ματος των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που δήμευσαν για 
πολλά χρόνια τη χώρα και υποθήκευσαν το 
μέλλον, ιδίως, της νέας γενιάς. Η Κεντροαρι-
στερά επέστρεψε δυναμικά και διεκδικούμε 
να γίνουμε εμείς πάλι ο πρωταγωνιστής των 
πολιτικών εξελίξεων γιατί η χώρα χρειάζεται 
πρωτίστως προοδευτικό πρόσημο διακυβέρ-
νησης για να αλλάξει σελίδα που δεν μπορεί 
να το προσφέρει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και η 
Ν.Δ., αφού και οι δύο αποτελούν τη ίδια όψη 
του συντηρητισμού και της εφαρμογής νεοφι-
λελεύθερων πολιτικών. Είμαι βέβαιος λοιπόν 
ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι ντέρμπι για 
τρεις! 

*Ο κ. Καρανικόλας είναι αναπληρωτής 
εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ

Οι επόμενες εκλογές 
θα είναι ντέρμπι  
για τρεις! 
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#opinions
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#συνέντευξη

Στον απόηχο των δηλώσεων του πρωθυ-
πουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ποια είναι 
η αίσθηση που σας άφησε ο κ. Τσίπρας για 
την «επόμενη μέρα» των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων;

Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι η γενικό-
τερη εμφάνιση του πρωθυπουργού ήταν 
ικανοποιητική για τον χώρο μας. Πολλοί 
διέκριναν μία προσπάθεια του κ. Τσίπρα να 
συμβιβαστεί με την πραγματικότητα και να 
κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα προς τον επιχειρη-
ματικό χώρο. Προφανώς αυτό επεδίωξε και 
με τις επισκέψεις του στον Παπαστράτο και 
την «Απιβίτα» αλλά και με τα όσα είπε στην 
ΔΕΘ για τις επενδύσεις και την επιχειρημα-
τικότητα. Ωστόσο, για να ικανοποιηθούμε 
πρέπει να δούμε απτά βήματα, αποφάσεις 
και ενέργειες. Φτάνει πια η θεωρία. Η χώρα 
μας έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο οι 
καλές προθέσεις δεν αρκούν, χρειάζονται 
μέτρα βελτίωσης της κατάστασης. Και μάλι-
στα άμεσα...

Τι υποσχέσεις λάβατε από τον πρωθυ-
πουργό στην τελευταία σας συνάντηση και 
τι σας υποσχέθηκε αντίστοιχα ο κ. Μητσο-
τάκης;

Δεν υπήρξαν υποσχέσεις ούτε στη μία ούτε 
στην άλλη σύσκεψη. Και αυτό σε έναν βαθμό 
είναι θετικό γιατί οι πολιτικοί μας θα πρέπει 
να σταματήσουν να υπόσχονται και θα πρέ-
πει να είναι πολύ προσεκτικοί. Να αναφέ-
ρονται μόνο σε πράγματα τα οποία μπορούν 
όντως να ορίσουν. Μου έκανε πολύ αρνητική 
εντύπωση η απάντηση που μας έδωσε ο κ. 
Τσίπρας όταν του θέσαμε το θέμα του ακατά-
σχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Ενώ 
τον είχε εξαγγείλει στην ΔΕΘ πέρυσι, δεν τον 
θεσμοθέτησε. Και όταν του το θυμίσαμε μας 
είπε ότι θα το θέσει στην Τρόικα και ότι δεν 
ήξερε εάν αυτή θα τον αποδεχθεί! Αυτά δεν 
είναι σοβαρά πράγματα... Αντίθετα άκουσα 
με ευχαρίστηση τις φιλοεπενδυτικές θέσεις 
του κ. Μητσοτάκη. Βέβαια, ο αρχηγός της ΝΔ 
έχει την πολυτέλεια τώρα να λέει ό,τι θέλει, 
όπως είπα και στις δηλώσεις μου εκείνη την 
ημέρα. Ωστόσο, άφησε θετικές εντυπώσεις.

Κατά την άποψή σας, ποιες κινήσεις πρέ-
πει να γίνουν από την πλευρά των φορέων 
της πόλης αλλά και των ίδιων των επιχει-
ρηματιών έτσι ώστε να τονωθεί η αγορά 
της Θεσσαλονίκης;

Εδώ και πολλά χρόνια το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης φωνάζει για 
δύο πράγματα με τα οποία μπορεί να τονω-
θεί η κίνηση: για την ομορφιά και ευταξία 
της πόλης αλλά και για την ανάπτυξη του 
τουρισμού. Δυστυχώς, απέχουμε πολύ από 
το να είμαστε ικανοποιημένοι και για τα δύο 
θέματα. Ο δήμος Θεσσαλονίκης θα πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειές του γιατί η εικόνα 
της πόλης δεν είναι η καλύτερη. Επίσης θα 
πρέπει οι φορείς να συνεργαστούν για να πε-
τύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην προ-
σέλκυση τουριστών. Το Επιμελητήριο μας 
έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι είναι στη 
διάθεση της πόλης και αποφασισμένο να δια-
θέσει προσπάθεια, χρόνο και χρήμα προκει-
μένου να επιτευχθεί ο κοινός σκοπός. 

Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σή-
μερα στο Επιμελητήριο μετά τα αυξημένα 
φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης; 

Δυστυχώς η κατάσταση παραμένει αρνητική. 
Συνεχίζουμε να έχουμε σε μηνιαία βάση πε-
ρισσότερες διαγραφές από εγγραφές στα μη-
τρώα του επιμελητηρίου μας. Αυτό σημαίνει 
ότι τα «λουκέτα» είναι περισσότερα από τις 
ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων. Όσο το ισοζύ-
γιο είναι αρνητικό τόσο η αγορά της Θεσσα-
λονίκης θα βουλιάζει στην ύφεση... Η υπερ-
φορολόγηση έχει γονατίσει τους πάντες! 
Πολλές φορές απορώ για τους συναδέλφους 
πως κρατιούνται ακόμη! Δυστυχώς, οι πε-
ρισσότεροι δεν γνωρίζουμε εάν θα είμαστε 
και του χρόνου στις δουλειές μας.

Με φόντο τις επερχόμενες εκλογές του 
ΕΕΘ το Δεκέμβριο, ποιες κινήσεις εκτιμά-
τε ότι θα έπρεπε να είχατε κάνει και δεν 
υλοποιήθηκαν και ποιοι είναι οι νέοι στό-
χοι σας σε περίπτωση επανεκλογής σας;

Νομίζω ότι έχουμε να παρουσιάσουμε σημα-
ντική δραστηριότητα ως Επαγγελματικό Επι-

«Οι πολιτικοί μας θα πρέπει να αναφέρονται μόνο σε 
πράγματα τα οποία μπορούν όντως να ορίσουν»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ» ΤΟΥ ΣΤΗΝ KARFITSA

Βρίσκεται στο «τιμόνι» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) από το 2006 και διεκδικεί, με την πλήρη στήριξη των συναδέλφων του, την προεδρία 
του νευραλγικού και παραγωγικού φορέα της πόλης. Στις επιμελητηριακές εκλογές του Δεκεμβρίου, ο Μιχάλης Ζορπίδης θα διεκδικήσει ακόμη περισσότερα για τα 

μέλη του ΕΕΘ διότι όπως λέει ο ίδιος στην Karfitsa «εχθρός του καλού είναι το… καλύτερο» κι αυτός δηλώνει αποφασισμένος να το κερδίσει…

Συνέντευξη στην  Έλενα Καραβασίλη



Τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη συνάντησε η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου στη 
Δ.Ε.Θ και δράττοντας την ευκαιρία, του ζήτησε να επισκεφτούν από κοινού το Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμο-
σμένου Αθλητισμού (ΚΑΠΠΑ) στο δήμο Θερμαϊκού. 

«Οφείλουμε πολλές απαντήσεις στους πολίτες του τόπου μας για την απαράδεκτη σημερινή εικόνα του ΚΑΠΠΑ. Επιδίωξα 
αυτήν την επίσκεψη ώστε να διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια ο κ. Βασιλειάδης την θλιβερή εικόνα της εγκατάλειψης 
που παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις του σημαντικού αυτού πολυχώρου (κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο, μαρίνα, 
κοιτώνες, εστιατόριο κλπ). Τον ευχαριστώ, γιατί με διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει την δυνατότητα αξιοποίησης του κέ-
ντρου σε συνεργασία με την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης» τόνισε σε δηλώσεις της η κα. Πατουλίδου.

Μάλιστα η Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής για αυτή την επίσκεψη, ενώ δεσμεύ-
τηκε να φέρει ως θέμα συζήτησης σε ερχόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, το μέλλον των εγκαταστάσεων του ΚΑΠΠΑ, 
με πρωταρχικό μέλημα τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ.

Επίσκεψη Πατουλίδου - Βασιλειάδη στο ΚΑΠΠΑ

#συνέντευξη

«Θα πρέπει 
οι φορείς να 

συνεργαστούν 
για να πετύχουμε 

καλύτερα 
αποτελέσματα 

στην προσέλκυση 
τουριστών»

μελητήριο τα τελευταία χρόνια. Κάναμε με-
γάλο αγώνα ώστε να βοηθήσουμε την πόλη 
να παρουσιάσει ένα καλύτερο τουριστικό 
προφίλ, ενισχύσαμε πολλές πρωτοβουλίες 
του δήμου Θεσσαλονίκης και άλλων φορέ-
ων. Παράλληλα, πήραμε πολλές πρωτοβου-
λίες για να βοηθήσουμε την αγορά! Ενισχύ-
ουμε τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης μέσα 
από πολλές δράσεις, βοηθάμε την πόλη να 
βελτιώνει όλες τις λειτουργίες της, μέσα από 
τις παρεμβάσεις μας, συνεργαζόμαστε με 
τους φορείς της γιατί ο στόχος είναι κοινός! 
Παράλληλα, έχουμε καταφέρει να προσφέ-
ρουμε σημαντικές υπηρεσίες στα μέλη μας. 
Έχουμε την καλύτερη ηλεκτρονική εξυπηρέ-
τηση για εγγραφές και μεταβολές, καθημερι-
νά εξυπηρετούμε δεκάδες συναδέλφους χω-
ρίς ταλαιπωρία, χωρίς ουρές. Επιχορηγούμε 
τη συμμετοχή συναδέλφων σε εκθέσεις, δι-
οργανώνουμε επαγγελματικά σεμινάρια και 
πιστοποιήσεις, βοηθάμε, με το πρόγραμμα 
«Στηρίζω» τους άπορους απόμαχους συνα-
δέλφους μας. Διοργανώνουμε ευρωπαϊκά 
προγράμματα και επιχειρηματικές αποστο-
λές, ενισχύουμε κάθε δράση εξωστρέφειας 
των συναδέλφων, γενικά προσπαθούμε να 
στηρίζουμε την αγορά και την πόλη! Σίγουρα 
εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά 
είμαι πολύ ικανοποιημένος από το έργο που 
επιτελέσαμε...

Πως φαντάζεστε την επόμενη μέρα στο 
Επιμελητήριο, δεδομένου ότι υπάρχουν 
προσχωρήσεις στην παράταξή σας από τη 
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ αλλά υπάρχουν και αντί-
στοιχες αποχωρήσεις; 

Ελπίζω ότι το ΕΕΘ θα συνεχίσει στους δρό-
μους της συνεργασίας, της υποστήριξης των 
μελών του και της ενότητας των επαγγελ-
ματιών και στην επόμενη θητεία. Από την 
πρώτη στιγμή είπα ότι δεν διαχωρίζω τους 
συναδέλφους μου ανάλογα με την πολιτι-
κή τους τοποθέτηση. Όπως άλλωστε και τα 
προβλήματα των επαγγελματιών δεν έχουν 
χρώματα. Φιλοδοξία μου είναι να ηγούμαι 
μίας διοίκησης που θα είναι χρήσιμη στους 
συναδέλφους και την πόλη. Άλλωστε, όταν 
προκηρύχθηκαν οι εκλογές τάχθηκα υπέρ 
του ενιαίου ψηφοδελτίου γιατί δεν θεωρώ 
ότι η διάκριση των συναδέλφων σε παρατά-
ξεις είναι κάτι το ουσιαστικό. Μας ενώνουν 
πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που 
μας χωρίζουν! Ας εργαστούμε μαζί...

Κατά το παρελθόν, ως πρόεδρος του ΕΕΘ, 
είχατε πάρει θέση για τον ΟΑΣΘ και τις κι-
νητοποιήσεις που «νέκρωναν την πόλη». 
Πως σχολιάζετε την κρατικοποίησή του και 
τι αλλαγές περιμένετε να φέρει αυτή, προς 
όφελος της πόλης;

Η θέση μας για τον ΟΑΣΘ είναι ξεκάθαρη: 
υπήρξαν μεγάλα προβλήματα στο παρελθόν 
ενώ είχαν δημιουργηθεί και κάποιες «γκρί-
ζες ζώνες» στη λειτουργία του. Ασφαλώς 
και είναι δικαίωμα της κάθε κυβέρνησης να 
παρεμβαίνει για να ασκήσει την πολιτική της. 
Το μόνο που ζητάμε από την κυβέρνηση εί-

ναι αυτό που φτιάχνει να είναι καλύτερο από 
αυτό που χάλασε...

Πως αξιολογείτε το γραφείο πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλονίκη και την μεταξύ σας 
συνεργασία για την επίλυση ζητημάτων 
του επιχειρηματικού κόσμου;

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία καλή συνερ-
γασία με την κ. Νοτοπούλου. Σε κάποια θέ-
ματα είχε τη δυνατότητα να παρέμβει. Ωστό-
σο, δε νομίζω ότι τέτοιες δομές μπορούν να 
κάνουν την διαφορά. Ο κρατικός μηχανισμός 
είναι δυσκίνητος, γραφειοκρατικός και ανα-
ποτελεσματικός. Αυτόν θα πρέπει να βελτι-
ώσει η κάθε κυβέρνηση και όχι να φτιάχνει 
νέες δημόσιες υπηρεσίες.
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Λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική τεχνική η οποία αντικαθι-
στά τη μεγάλη τομή της παραδοσιακής χειρουργικής με 3 ή 4 πολύ 
μικρότερες, της τάξης του 0.5-1 εκατοστού. Χρησιμοποιείται ειδική 
κάμερα που μεταδίδει την εικόνα από το εσωτερικό του σώματος 
και εργαλεία προσαρμοσμένα να περνούν μέσα από τις πολύ μικρές 
αυτές τομές. Ο στόχος της τεχνικής  είναι να θεραπεύσει τις ίδιες πα-
θήσεις που στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν με ανοιχτή χειρουργική, 
αλλά με πολύ λιγότερο πόνο, γρηγορότερη ανάρρωση και σαφώς κα-
λύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, λόγω της μεγέθυνσης και 
ακρίβειας που παρέχουν τα λαπαροσκοπικά εργαλεία, επιτυγχάνεται 
μικρότερη απώλεια αίματος, χαμηλότερο ποσοστό μετεγχειρητικών 
λοιμώξεων και σπανιότερες ενδοκοιλιακές συμφύσεις (ουλώδης 
ιστός εντός της κοιλιάς αποτέλεσμα των χειρουργικών χειρισμών).

Η λαπαροσκοπική χειρουργική απαιτεί ειδική εκπαίδευση και εξειδί-
κευση και δεν εκτελείται από όλους τους γυναικολόγους. Παρολαυ-
τά, λόγω των θεαματικά βελτιωμένων αποτελεσμάτων σε σύγκριση 
με την παραδοσιακή χειρουργική ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γυ-
ναικολογικών επεμβάσεων πραγματοποιείται σήμερα λαπαροσκο-
πικά. Η διάγνωση και θεραπεία της ενδομητρίωσης, η αντιμετώπιση 
συμφύσεων, υδροσάλπιγγας και πολυκυστικών ωοθηκών, η αφαί-
ρεση κύστεων ωοθήκης, ινομυωμάτων ή ακόμα και ολόκληρης της 
μήτρας (υστερεκτομή) είναι μερικά μόνο παραδείγματα επεμβάσεων 
που μπορούν να γίνουν με λαπαροσκόπηση. Οι επεμβάσεις αυτές 
απαιτούν κατά κανόνα γενική αναισθησία και η παραμονή στο νοσο-
κομείο κυμαίνεται από 1 ως 3 ημέρες, αναλόγως το περιστατικό. 

Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση  είναι  μια  τεχνική  που  επιτρέπει στο γιατρό να δει 
μέσα στη μήτρα. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει υπο-
ψία παρουσίας ανατομικών ανωμαλιών στην κοιλότητα της μήτρας, 
όπως πολύποδες, ινομυώματα ή διαφράγματα. Ως εκ τούτου είναι 
εξέταση που συχνά απαιτείται σε περιπτώσεις ανώμαλων αιμορρα-
γιών, υπογονιμότητας ή ύποπτων υπερηχογραφικών ευρημάτων.

Η μέθοδος χρησιμοποιεί μια πολύ λεπτή κάμερα που περνά μέσα 
από τον τράχηλο και τοποθετείται εντός της μήτρας. Η επέμβαση δεν 
απαιτεί τομές και γίνεται αποκλειστικά κολπικά. Για διαγνωστικούς 
σκοπούς (διαγνωστική υστεροσκόπηση) μπορεί συνήθως να πραγ-
ματοποιηθεί χωρίς αναισθησία στο ιατρείο (office hysteroscopy) και 
είναι καλά ανεκτή από την πλειοψηφία των ασθενών. Αντίθετα, σε πε-
ριπτώσεις που αναμένεται η ανάγκη θεραπευτικής παρέμβασης (π.χ. 
αφαίρεση πολύποδα – επεμβατική υστεροσκόπηση) προτιμάται η 
θεραπεία υπό γενική αναισθησία στο νοσοκομείο. Και στις δυο περι-
πτώσεις η ανάρρωση είναι εξαιρετικά γρήγορη και η γυναίκα μπορεί 
να επιστρέψει στο σπίτι εντός λίγων ωρών. 

Ενδομητρίωση

Η ενδομητρίωση είναι ένα από τα συχνότερα γυναικολογικά προβλή-
ματα, αφορώντας ποσοστό ως και 20-25% του πληθυσμού. Πρόκει-
ται για πάθηση κατά την οποία ιστός ενδομητρίου (του εσωτερικού 
δηλαδή στρώματος της μήτρας) εντοπίζεται και σε άλλα γειτονικά 
όργανα έξω από τη μήτρα, όπως οι ωοθήκες, οι σάλπιγγες ή και δι-
άχυτα μέσα στην κοιλιά. Επηρεάζει γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικί-

ας και λόγω της φλεγμονής που προκαλεί μπορεί να εκδηλωθεί με 
πόνο κατά την περίοδο και την επαφή, αλλά και με υπογονιμότητα. 
Συγκεκριμένα, έχει υπολογιστεί ότι από ενδομητρίωση πάσχουν ως 
και 70% των ασθενών με πυελικό πόνο καθώς και το 30% των γυναι-
κών με ανεξήγητη υπογονιμότητα.

Υποψία για την πάθηση δημιουργείται καταρχάς από τη συμπτωματο-
λογία και ορισμένες φορές από τα υπερηχογραφικά ευρήματα, όμως 
η τελική διάγνωση τίθεται με τη λαπαροσκόπηση. Σε ό,τι αφορά τη 
θεραπεία στόχος είναι η μείωση των εστιών ενδομητρίωσης και της 
επακόλουθης φλεγμονής ώστε να ελαττωθεί ο πόνος και να βελτιω-
θεί η γονιμότητα. Η θεραπεία μπορεί να είναι χειρουργική (αφαίρεση 
των εστιών ενδομητρίωσης λαπαροσκοπικά), φαρμακευτική (ορμο-
νική παρέμβαση για συρρίκνωση των εστιών) ή συνδυασμός και των 
δύο ανάλογα με την περίπτωση. 

Η ενδοσκόπηση στη γυναικολογία

#υγεία

* Ο κ. Δανιηλίδης Άγγελος είναι:

Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος

Επίκουρος Καθηγητής  
Μαιευτικής Γυναικολογίας  
Α.Π.Θ., BSCCP, DFFP, MIGS 
Ειδικότητα & Μετεκπαίδευση  
επί τετραετία σε Εδιμβούργο  
και Γλασκώβη και για 6 μήνες  
στη Γαλλία. 
www.gynekologia.gr  
info@gynekologia.gr

Του Άγγελου Δανιηλίδη

Πριν λίγες ημέρες στις 15 Σεπτεμβρίου γιορτάστηκε η Ευρωπαική ημέ-
ρα του καρκίνου του προστάτη, που έχει καθιερωθεί από την Ευρω-
παική Ουρολογική Εταιρεία για να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει 
τον ανδρικό πληθυσμό της Γηραιάς Ηπείρου, σχετικά με τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη.

Ο προστάτης αδένας, βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και πε-
ριβάλλει το αρχικό τμήμα της ουρήθρας. 

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα, 
στην Ευρώπη και στην Αμερική. Περίπου υπολογίζεται ότι το 7% -10 % 
των ανδρών ηλικίας άνω των 50 ετών θα εμφανίσει καρκίνο προστάτη.

Φαίνεται πως η κληρονομικότητα, τα γονίδια που μεταφέρονται από γε-
νιά σε γενιά αποτελεί σοβαρό αίτιο. Έτσι, ενώ οι πιθανότητες εμφάνισης  
της νόσου στον γενικό πληθυσμό είναι περίπου όπως είπαμε στο 8%, 
στα παιδιά και τα αδέλφια των ασθενών ανεβαίνει στο 15%.

Άλλα αίτια εμφάνισης του προστατικού καρκίνου είναι η επαγγελματική 
έκθεση σε κάδμιο, βαρέα μέταλλα και ραδιοϊσότοπα, η παχυσαρκία,  η 
διατροφή  με  ζωικό λίπος, επεξεργασμένες τροφές, οστρακοειδή, έντο-
να ψημένο κρέας και τα περιβαλλοντικά καρκινογόνα.

Στα πρώιμα στάδια ο καρκίνος του προστάτη δεν παρουσιάζει κανένα 
σύμπτωμα. Το γεγονός αυτό πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό από 
τους άνδρες, οι οποίοι πρέπει να προσέρχονται για προληπτικό έλεγχο, 
ακόμα και όταν τα συμπτώματα απουσιάζουν πλήρως.

Κάθε άνδρας μετά την ηλικία των 45 πρέπει να υποβάλλεται μία φορά 
το χρόνο σε έλεγχο για καρκίνο του προστάτη. Αυτό σημαίνει ότι πρέ-

πει να υποβάλλεται κάθε χρόνο σε δακτυλική εξέταση και σε μέτρηση 
του PSA στο αίμα. Είναι δύο εξετάσεις απλές και ανώδυνες, που όμως 
έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Για αυτούς που τους ενδιαφέρει η πρόληψη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
ο κίνδυνος για καρκίνο του προστάτη μπορεί να μειωθεί αν η διατροφή 
μας είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και φυτικές ίνες, αν διατηρού-
με το βάρος μας φυσιολογικό και αν κάνουμε καθημερινές σωματικές 
δραστηριότητες. Η σωματική άσκηση δυναμώνει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, βελτιώνει την κυκλοφορία και την πέψη, λειτουργίες που δια-
δραματίζουν  ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου.

Μελέτες επίσης δείχνουν ότι τροφές που είναι πλούσιες σε λυκοπένιο, 
μια αντιοξειδωτική ουσία, όπως ωμές ή μαγειρεμένες ντομάτες, γκρέιπ 

φρουτ, ρόδι, σόγια και πράσινο τσάι βοηθάνε. Το σκόρδο, το μπρόκολο, 
το λάχανο και το κουνουπίδι έχουν επίσης αντικαρκινική δράση.

Αν υπάρχει τώρα υποψία για καρκίνο, τότε θα μας βοηθήσει μια σειρά 
εξετάσεων, όπως είναι το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), η δακτυ-
λική εξέταση του προστάτη, το διορθικό υπερηχογράφημα (TRUS), η 
πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη (MRI), το PCA3 
τεστ, και τέλος η βιοψία του  προστάτη αδένα.

Η θεραπεία σε περίπτωση θετικής βιοψίας είναι η ολική αφαίρεση του 
προστάτη (ριζική προστατεκτομή) είτε λαπαροσκοπικά, είτε ανοικτά και 
αποτελεί την πιο συχνή θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του προ-
στάτη. Η εγχείρηση συνήθως συνιστάται σε άνδρες που είναι από 45 
έως 75 ετών.

Για πιο ηλικιωμένους άνδρες ή για αυτούς που δεν μπορούν να αντέ-
ξουν την εγχείριση, συνιστάται η θεραπεία με ακτινοβολία για να κατα-
στραφούν τα καρκινικά κύτταρα ή και η ορμονοθεραπεία.

Αυτό που θα πρέπει κάθε άντρας μετά τα 40 έτη να έχει υπόψη του, 
είναι να «προστατεύει» και να φροντίζει τον προστάτη του.

Είναι στο χέρι μας να βοηθήσουμε στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου 
και στην αποτελεσματική θεραπεία.

Προστατεύστε τον προστάτη σας

*Ο κ. Ιωάννης Κουτσογιάννης είναι  
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Λ. Κ. Καραμανλή 131 
Θεσσαλονίκη 
2310989699 
6932109610

Του Ιωάννη Κουτσογιάννη*
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Εδώ και 100 χρόνια υπάρχει η κλασική αφαίρεση φλεβών η 
οποία περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Babcock το 1907. 
Η επέμβαση αυτή συνοψίζεται σε τρία στοιχεία.

Ι. Απολίνωση και αφαίρεση της μείζονος η ελάσσωνος σαφη-
νούς φλέβας στην εκβολή της στην εν τω βάθει φλέβα.

ΙΙ. Αφαίρεση φλεβών που ανεπαρκούν και απολίνωση διαιτιτρε-
νουσών φλεβών.                

ΙΙΙ. Αφαίρεση ανεπαρκών παράπλευρου φλεβών.

Τα αποτελέσματα της κλασικής φλεβεκτομής όσον αφορά στις 
άμεσες επιπλοκές στο χειρουργείο είναι πολύ καλά, όσον αφορά 
όμως τις υποτροπές τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ελπι-
δοφόρα.

Δεν υπάρχει ακόμη μια ενιαία άποψη για το τι ονομάζουμε υπο-
τροπή αλλά φαίνεται ότι η επανεμφάνιση των κιρσών στην πε-
νταετία ανέρχεται στη χειρότερη περίπτωση (στατιστικά στοιχεία 
από την βιβλιογραφία μέχρι 60%).

Τα άσχημα αποτελέσματα μαζί με την αναγκαιότητα μιας πιο 
ανώδυνης και αποτελεσματικής μεθόδου οδήγησαν μαζί με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας στην εμφάνιση και εξέλιξη καινούργιων 
τεχνικών οι οποίες σταδιακά τείνουν να παραγκωνίσουν τη γη-
ραιά κλασική εγχείρηση κιρσών.

Οι πιο διαδεδομένες και διεθνώς παραδεχτές μέθοδοι είναι.

RFO (Ραδιοσυχνότητες)

Είναι μια ανώδυνη ενδοαυλική τεχνική  η οποία εκτελείται και 
ως χειρουργική ημέρας.

Η επέμβαση γίνεται με τοπική νάρκωση. Ο καθετήρας εισάγεται 
διαδερμικά στην προς θεραπεία φλέβα και προωθείται μέχρι την 
εκβολή της φλέβας στην εν τω βάθη. Ακολούθως απελευθερώ-
νουμε την ενέργεια της ραδιοσυχνότητες η οποία οδηγεί στην 
συρρίκνωση της κεντρικής φλέβας την οποία εν συνεχεία σε 
μερικούς μήνες απορροφάται από τον λογαριασμό.

Ενδοαυλική θεραπεία με λέιζερ(EVLT)

Πρόκειται για ανάλογη τεχνική με την RFO στη φιλοσοφία της με 
διαφορετικό όμως τεχνικό εξοπλισμό.

Θεραπεία των κιρσών με αφρό

Όπως και προηγουμένως, τοποθετείται ένας ειδικός καθετήρας 
στην κεντρική φλέβα και χορηγείται ένα σκληρυντικό υλικό σε 
μορφή αφρού αφού προηγουμένως έχει αποκλειστεί η ροή του 
υγρού στην εν τω βάθη φλέβα με μπαλόνι. Αφήνουμε στην συ-
νέχεια τον αφρό να ενεργήσει και τον αναρροφούμε. Η φλέβα 
θρομβώνεται και απορροφάται από τον οργανισμό.

Πλεονεκτήματα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μεθόδους:

Ανώδυνη μέθοδος.

Μειονεκτήματα:

Μεγαλύτερο ποσοστό επανασυρραγγοποίησης, αλλεργίες, 
υποτροπές.

Μέθοδος CHIVA

Μικροχειρουργική μέθοδος λιγότερο διαδεδομένη η οποία βα-
σίζεται σε τελείως διαφορετικά παθοφυσιολογικά δεδομένα με 
μεγάλο επίσης ποσοστό υποτροπών. Δυστυχώς δεν μπορούμε 
να τη συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες μεθόδους γιατί μας λείπουν 
στατιστικά στοιχεία.

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο γεγονός ότι η RFO (ραδιο-
συχνότητα) και το λέιζερ είναι αξιόπιστες μέθοδοι και υπάρχουν 
ειδικά στην ραδιοσυχνότητας στατιστικά στοιχεία που υπερ-
βαίνουν την πενταετία και είναι σε όλα πολύ καλύτερα από την 
κλασσική σαφηνεκτομή. Όλο και περισσότεροι αγγειοχειρουρ-
γοί πείθονται και δοκιμάζουν το καινούργιο που δεν είναι πια 
καινούργιο. Οι τεχνικές αυτές απαιτούν μια πολύ καλή γνώση 
χρήσεως υπερήχων που κατέχουν οι καινούργιες γενιές αγγει-
οχειρουργών.

Εν κατακλείδι, μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι 
βρισκόμαστε στο άνοιγμα μιας νέας εποχής λιγότερο επεμβα-
τικής περισσότερο όμως αποτελεσματικής με ουσιαστική  συμ-
βολή της τεχνολογίας που ένας υπεύθυνος επιστήμονας δεν 
μπορεί πια να αγνοήσει.

Κιρσοί, φλεβίτιδα των κάτω άκρων - η εξέλιξη της θεραπείας
Οι κιρσοί  σαν εξέλιξη της φλεβικής ανεπάρκειας, θρομβοφλεβίτιδες, βλάβες των βαλβίδων και θρομβώσεις έχουν διαφορετικές αιτίες. Η 
κληρονομικότητα, η ορθοστασία, η καθιστική ζωή, το σωματικό βάρος, τα φλεβικά τοιχώματα - τα οποία λόγω της ηλικίας έχουν χάσει την 

ελαστικότητά τους- οι ορμονικές επιδράσεις, η εγκυμοσύνη, η λήψη αντισυλληπτικών είναι αυτά που καθιστούν μια άμεση και αποτελεσματική 
θεραπεία όλο και πιο επιτακτική.

#υγεία

Λαμπρέτσας Κωνσταντίνος 
Αγγειοχειρουργός

Πλάτωνος 9, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 222 266 
Κιν.: 6980 123 200 
e: info@lambretsas.gr 
w: www.lambretsas.gr
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«Ήταν εξαιρετική η πα-
ρουσία του κ. Μητσοτάκη 
στη ΔΕΘ! Άφησε πίσω το 
χθες, απαξίωσε τον Πρω-
θυπουργό με τη σιωπή του 
και ασχολήθηκε με το μέλ-
λον της χώρας», υπογράμ-
μισε ο βουλευτής Β’ Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ, Σάββας 
Αναστασιάδης κληθείς να 
σχολιάσει την ομιλία του 
αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης στη Θεσ-
σαλονίκη. Αναφερόμενος 
στη γέφυρα που συνδέει 
το Ανατολικό με τη Βρα-
χιά,  τα εγκαίνια της οποίας 
πραγματοποιήθηκαν πρό-
σφατα, ευχήθηκε η χώρα 
μας να έχει πολλές τέτοιες 
στιγμές εγκαινίων, σε βα-
σικά έργα υποδομής. 

■ Τη δημοσιογράφο της Βεργίνα Τηλεόραση Φένια 
Κλιάτση έχει επιστρατεύσει ο πρόεδρος της ΕΔΕΜ, 
Απόστολος Πόντας στο επικοινωνιακό του επιτελείο 
στη μάχη για την αρχηγία της Κεντροαριστεράς. Η 
Θεσσαλονικιά δημοσιογράφος θεωρείται από πολ-
λούς «καλή επιλογή» καθώς γνωρίζει από πρώ-
το χέρι τα… μέσα και τα έξω των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης στη Βόρεια Ελλάδα. Εργάζεται ως δη-
μοσιογράφος από το 2000 και έχει συνεργαστεί με 
τοπικά και πανελλαδικά κανάλια και ραδιόφωνα. Η 
κ. Κλιάτση εκτός των άλλων γνωρίζει και την… αν-
θρωπογεωγραφία του εκλογικού σώματος αφού στο 
παρελθόν ασχολήθηκε με την νεολαία ΠΑΣΟΚ. Ανή-
κει στη γενιά των τριαντάρηδων που παρέμεινε στην 
Ελλάδα και δεν έφυγε στο εξωτερικό όπως έκαναν 
άλλοι συνομήλικοί της. Και αυτό έχει την σημειολο-
γία του… 
Παγκόσμια πρωτοτυπία και πάλι στην Ελλάδα. Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής ο οποίος και θα 
οδηγήσει την Κεντροαριστερά στην ανάδειξη νέου 
αρχηγού, Νίκο Αλιβιζάτο «πουθενά στον κόσμο δεν 
έχει εκλεγεί πρώτα πρόεδρος και μετά να δημιουρ-
γηθεί το κόμμα του οποίου θα… προεδρεύει»! 

#karfitsomata

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις ξένες επενδύσεις και 
την ανάγκη η χώρα να τις προσελκύσει για να μπορέσει 
να ξεφύγει από το βάλτο της στασιμότητας. Η κυβέρνηση 
παριστάνει ξαφνικά τον ιδανικό υποδοχέα τους. Δίνω δύο 
παραδείγματα παρακάτω γιατί αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση 
είναι περισσότερο ιδανικός αυτόχειρας.   

Έχει περάσει σχεδόν 1,5 χρόνος από την προκήρυξη τεσσά-
ρων δράσεων του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ το Φεβρουάριο του 2016 για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Πόσα ευρώ έχουν 

φτάσει στην πραγματική οικονομία μέχρι σήμερα, παρά 
τις ως συνήθως κενές θριαμβολογίες του υπουργεί-

ου Οικονομίας και Ανάπτυξης; Ούτε ένα!  Και, με 
τους ρυθμούς αυτούς, δύσκολα θα φανεί κάποιο 
αποτέλεσμα από τα παραπάνω προγράμματα πριν 
το 2018. Μόνη ελπίδα, η ξαφνική, «αυθόρμητη» 

επιτάχυνση των διαδικασιών στο πλαίσιο της επι-
κοινωνιακής φιέστας της κυβέρνησης  για τη ΔΕΘ.

Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το ηλεκτρονικό εισι-
τήριο στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία. Το 
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων, δηλαδή 
ο βασικός διαχειριστικός και εισπρακτικός μηχανισμός του 
υπουργείου Πολιτισμού για την αξιοποίηση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, παραμένει  «κολλημένο»  στις δομές του 
1977, οπότε και ιδρύθηκε. 

Με τζίρο το 2016 στα 88,6 εκ. ευρώ, το ΤΑΠΑ δεν διαθέτει 
καν μηχανογράφηση των εσόδων, λειτουργεί ακόμα με έντυ-
πα εισιτήρια και χειρόγραφες αποδείξεις στα πωλητήρια ενώ 
οι περισσότεροι χώροι δεν διαθέτουν καν ταμειακές μηχανές.  
Επιπλέον, σε πολλά μουσεία της περιφέρειας, ο επισκέπτης 
θα βρει ηλεκτρονικές μπάρες εισόδου και αυτόματους πωλη-
τές εισιτηρίων που έχουν εγκατασταθεί με έξοδα του Δημο-
σίου αλλά δεν λειτουργούν και αρκετά κλειστά πωλητήρια. 

Η σύγκριση με τα μεγάλα μουσεία του εξωτερικού, όπου 
υπάρχει εδώ και χρόνια η δυνατότητα προ-έκδοσης ηλε-
κτρονικών εισιτηρίων μέσω του διαδικτύου, μειώνοντας την 
ταλαιπωρία και διασφαλίζοντας τα έσοδα, διαθέτουν υπερ-
σύγχρονα πωλητήρια με πληθώρα προϊόντων και υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών, όπως η δυνατότητα να αγοράσεις μια 
παράσταση και να τη δεις στον υπολογιστή σου, ή να αγορά-
σεις από το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι απογοητευτική. 

Η εικόνα αυτή αδικεί την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας 
μας η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι του τουριστικού προϊ-
όντος και παράγοντα παραγωγικής ανασυγκρότησης της οι-
κονομίας. Επομένως απαιτούνται επενδύσεις και στον τομέα 
αυτό, των οποίων μάλιστα το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
είναι δεδομένο!

Αλλά πού μυαλό η κυβέρνηση γι’ αυτά. Το μόνο που την ενδι-
αφέρει τον καιρό αυτό είναι να συγκεντρώσει και να οργανώ-
σει τα συμφέροντα που την εξυπηρετούν είτε για να εξου-
θενώσει τη ΔΗ.ΣΥ. είτε για να πει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι 
νεοφιλελεύθερος. Βέβαια, όπως θα έλεγε κι ένας μαρξιστής, 
η μηχανική της οικονομικής δομής  πάντα επιβάλλεται της 
υπερδομής.  Στο τέλος της ημέρας δεν θα καταφέρει τίποτα.   

*Η κ. Μάρκου είναι ανεξάρτητης βουλευτή Β’ Θεσσαλο-
νίκης

Η Ελλάδα των ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ 
είναι μια έρημη χώρα

Κα
τερ

ίνα
 Μ

άρ
κο

υ*

■ Σε… γνώριμα λημέρια πηγαίνει η πρώην εισαγγελέας και πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρυ-
σούλα Γιαταγάνα. Η κ. Γιαταγάνα πριν λίγες ημέρες βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε 
στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και ιδρυτής του κόμματος: «Ελλάδα- Άλλος Δρό-
μος», Νότης Μαριάς. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσημη εμφάνιση της στο πλευρό του κ. Μαριά, καθώς 
είχε προηγηθεί παρουσία της στην ιδρυτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη πριν λίγους 
μήνες. Τότε η κ. Γιαταγάνα είχε αρκεστεί σε ένα σχόλιο στο facebook στο οποίο έλεγε ότι «βλέπει» θετικά 
την νέα πολιτική κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο τους έδωσαν τα χέρια και η τέως εισαγγελέας 
θα είναι υποψήφια βουλευτής με το κόμμα. Σημειώνεται πως οι δυο τους συνυπήρξαν στους «Ανεξάρ-
τητους Έλληνες» του Πάνου Καμμένου, από τους οποίους… ανεξαρτητοποιήθηκαν νωρίς. 
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Μια μπλούζα με το όνομα «Κυριάκος» και τον αριθμό 10 δώρισαν οι υπεύ-
θυνοι του Αλεξάνδρου Μαραθωνίου στον πρόεδρο της ΝΔ, όταν εκείνος 
του επισκέφτηκε στην έκθεση. Ο κ. Μητσοτάκης, έχοντας στο πλευρό του το 
δήμαρχο Δέλτα Μίμη Φωτόπουλο, δήλωσε συμμετοχή στον δρόμο των πέντε 
χιλιομέτρων δίνοντας μάλιστα στους διοργανωτές το προσωπικό του τηλέ-
φωνο και λέγοντάς τους: «Πάρτε με και αν μπορώ θα έρθω…». 

#karfitsomata
■ «Ο Καμμένος δεν έχει περιθώρια να 
φύγει από την κυβέρνηση. Εγώ γυρί-
ζω όλη την Ελλάδα, βλέπετε πουθενά 
οπαδούς του; Και αυτό που του έδωσαν 
προχθές (το ποσοστό), του το έδωσε μία 
δημοσκόπηση-μαϊμού» υποστήριξε σε 
συνέντευξη του στο ραδιοφωνικό σταθ-
μό FOCUS 103,6 ο πρόεδρος της Ένω-
σης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης και 
πρόσθεσε: «Αν ο Καμμένος δεν μπει στο 
επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ξαναδεί 
τα λουλουδάδικα του Συντάγματος…  Δεν 
θα πιάσει το 3%, αφού έπιασε τα μνημό-
νια θα καταστραφεί. Όποιος πιάνει μνη-
μόνια, καταστρέφεται. Τον Καμμένο δεν 
τον παίρνει πίσω ούτε η ΝΔ, γιατί κράτη-
σε στην εξουσία τον ΣΥΡΙΖΑ δύο χρόνια 
τώρα.  Έχει συμφωνήσει με τον Τσίπρα, 
αν τα δημοσκοπικά του ευρήματα είναι 
στο 1-1,5%, να τον βάλει στο Επικρατεί-
ας. Αμφιβάλετε ότι το έχουν συμφωνήσει; 
Ο πιο πιστός βουλευτής του Τσίπρα, είναι 
ο… Καμμένος». Στην ερώτηση τέλος για 
την πιθανότητα συνεργασίας με την Νέα 
Δημοκρατία, ο πρόεδρος των Κεντρώων 
δήλωσε ότι είναι «δύσκολο να συνεργα-
στούμε με τον Μητσοτάκη. Το 1ο που θα 
κάνει είναι η αλλαγή του εκλογικού νό-
μου, να τον κάνει πιο ενισχυμένο, κι αυτό 
για μένα είναι casus belli».

■ Άλλοι δυτικά και άλλοι στο κέντρο! Ο λό-
γος για τους πολιτικούς αρχηγούς που επι-
σκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 
82ης ΔΕ-HELEXPO και τα ξενοδοχεία που 
επέλεξαν οι ίδιοι και οι συνεργάτες τους 
για να μείνουν. Η επιλογή δε, των ξενοδο-
χείων δεν είναι τυχαία. Ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας διέμεινε στο ξενοδοχείο 
Μακεδονία Παλλάς του Ιβάν Σαββίδη. Στο 
ίδιο ξενοδοχείο έμειναν και σχεδόν όλοι οι 
υπουργοί που επισκέφτηκαν την πόλη για 
να ακούσουν την ομιλία του πρωθυπουρ-
γού στο βήμα της 82ης ΔΕΘ-HELEXPO. 
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης επέλεξε να μείνει… δυτικά. Ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως 
και πολλοί βουλευτές της ΝΔ (πχ Ντόρα 
Μπακογιάννη) επέλεξαν το ξενοδοχείο THE 
MET. Άλλοι, όπως ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, 
Άδωνις Γεωργιάδης πήγαν πιο… δυτικά. O 
κ. Γεωργιάδης σύμφωνα με πληροφορίες 
κάθε φορά που επισκέπτεται την πόλη επι-
λέγει το ξενοδοχείο LAZART για τη διαμονή 
του. Το ξενοδοχείο THE MET επέλεξε και η 
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, η 
οποία στη συνέχεια της ομιλίας της στη ΔΕΘ 
επέστρεψε στην Αθήνα οδικώς. Στο Porto 
Palace στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης έμεινε 
ο αρχηγός του «Ποταμιού» Σταύρος Θεο-
δωράκης, ενώ το ξενοδοχείο του Ιβάν επέ-
λεξε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, 
Βασίλης Λεβέντης. Από την πλευρά του, ο 
πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και 
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμέ-
νος διέμεινε κι αυτός στο ξενοδοχείο του 
Ιβάν Σαββίδη.

Μαθαίνουμε ότι εκδηλώνο-
νται σιγά σιγά οι υποψήφιοι… 
υποψήφιοι δήμαρχοι Θερμαϊ-
κού για το 2019. Στα καφενεία 
της περιοχής αυτή την περίοδο 
«κυκλοφορούν» δυο ονόματα. 
Το ένα είναι ενός ανθρώπου 
νέου που τα τελευταία χρόνια 
ζει και εργάζεται στο εξωτε-
ρικό αλλά θα επιστρέψει στον 
τόπο του και το άλλο ενός 
ανθρώπου που ασχολήθηκε 
με τα της αυτοδιοίκησης στην 
περιοχή πριν χρόνια! 

SMS

ΑΠΟΡΙΑ
Ποιος Βορειοελλαδίτης πο-
λιτευτής είχε μάθει απ’ έξω 
κι ανακατωτά το πρόγραμμα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στη ΔΕΘ και φρόντισε να 
βρίσκεται στα περίπτερα 
πριν από αυτόν, προκειμέ-
νου να πιάσει… στασίδι στις 
τηλεοπτικές κάμερες;

Μια πρωτότυπη συνέντευ-
ξη τύπου παραχώρησε ο 
πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. Γιάννης Μυλόπουλος 
και ο υπουργός υποδομών, 
μεταφορών και δικτύων Χρή-
στος Σπίρτζης. Οι δυο άνδρες 
υποδέχτηκαν τους εκπροσώ-
πους των ΜΜΕ όχι σε κάποια 
αίθουσα αλλά στο… βαγόνι του 
ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης που θα 
μεταφέρει τους πολίτες υπο-
γείως σε όλες τις κατευθύνσεις 
το 2019. Εκεί βέβαια, βρέθηκε 
και ο νέος πρόεδρος του ΟΑΣΘ 
Στέλιος Παππάς ο οποίος 
προχώρησε σε νέες αποκα-
λύψεις για τον πρώην… ΟΑΣΘ 
και τα αστρονομικά κέρδη των 
μετόχων του!  

Μαζί έφτασαν στο συνεδριακό 
κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» 
ο Μητροπολίτης Άνθιμος και 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης προκειμέ-
νου να ακούσουν τον αρχηγό 
της Νέας Δημοκρατίας. «Μαζί 
δεν κάνουνε και χώρια δεν 
μπορούνε…» σχολίασε στη 
στήλη γνωστός «γαλάζιος» 
πολιτευτής.

SMS

■ «Ασκώ τα καθήκοντά μου κανονικά» 
αναφέρει σε μήνυμά του ο δήμαρχος 
Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς 
απαντώντας σε δημοσιεύματα που φιλο-
ξένησαν βούλευμα του Συμβουλίου Εφε-
τών Θεσσαλονίκης με το οποίο ο πρώην 
δήμαρχος του δήμου Νέας Προποντίδας 
(τότε Μουδανιών) κ. Δαμιανός Ιορδανί-
δης,  ο κ. Καρράς ως δημοτικός σύμβου-
λος και άλλοι εννιά δημοτικοί σύμβου-
λοι,  παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για 
παλιά απόφαση διαγραφής οφειλών από 
ύδρευση, ΤΑΠ κλπ του έτους 2006. «Με 
το ίδιο βούλευμα έχουν αρθεί οι περιο-
ριστικοί όροι που επέβαλε ο Ανακριτής 
Χαλκιδικής σε όλους τους ανωτέρω, με 
την οποία μας είχε απαγορευτεί η έξοδος 
από τη χώρα» συμπληρώνει ο κ. Καρράς. 

■ Να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να τα 
βρουν για τις εργασίες στο αεροδρόμιο 
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης κάλεσε την 
FRAPORT και το υπουργείο Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης. Από το βήμα του δημοτικού συμ-
βουλίου ο κ. Μπουτάρης είπε «Κανείς δεν 
μας λέει γιατί χρειάζονται... τέσσερις μήνες. 
Και μεγάλο κομμάτι να είναι, είναι πάρα πολύ 
μεγάλο διάστημα! Ζητούμε από το αρμόδιο 
υπουργείο  να καθίσουν σε ένα τραπέζι με τη 
Fraport και τις αεροπορικές εταιρίες και να 
λύσουν το πρόβλημα. Οι επαγγελματίες της 
πόλης είναι εξοργισμένοι με αυτό το πήγαινε 
- έλα». Σημειώνεται πως για το ζήτημα ο κ. 
Μπουτάρης έστειλε από κοινού με τον Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας επιστολή 
στον κ. Σπίρτζη, ενώ η Ένωση Ξενοδόχων 
έστειλε επίσης επιστολή στον ίδιο των πρω-
θυπουργό ζητώντας να πάρει απόφαση...

Το αδιαχώρητο από 
κόσμο στο περίπτερο 
του Φορέα Διαχεί-
ρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΦοΔΣΑ) στην 
82η ΔΕΘ που έγραψε 
ήδη ιστορία, με δεκα-
πλάσια αύξηση επι-
σκεπτών! Ο πρόεδρος 
του φορέα Μιχάλης 
Γεράνης μίλησε σε ένα 
πολυπληθές ακροα-
τήριο για τα περιβαλ-
λοντικά έργα στην κε-
ντρική Μακεδονία και 
την ανακύκλωση που 
κερδίζει συνεχώς έδα-
φος. Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κ. Μακεδονίας  Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Αποστολος 
Τζιτζικώστας και ο… «μόνιμος» δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
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#karfitsomata

Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Κατέρρευσε πλήρως η εικόνα 
που προσπάθησε να φιλοτε-
χνήσει ο Τσίπρας για το δήθεν 
φιλοεπενδυτικό περιβάλλον 
που έχει διαμορφώσει η 
κυβέρνησή του. Η κυβέρνηση 
είναι εχθρική προς τις επεν-
δύσεις και φροντίζει έτσι να 
βάζει εμπόδια σε οποιαδήποτε 
σημαντική πρωτοβουλία για 
την προσέλκυση κεφαλαίων 
στη χώρα μας, από το Ελληνι-
κό, την Κέρκυρα, τη Ρόδο και 
τις Σκουριές.
     
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ είναι προκλητική 
και λαϊκίστικη, όχι μόνο 
έχει οδηγήσει τη χώρα στην 
οικονομική στασιμότητα και 
έχει φορτώσει τους πολίτες με 
πρωτοφανή φορολογικά βάρη 
και μειώσεις εισοδημάτων, 
αλλά προβάλλει ένα δήθεν 
φιλοεπενδυτικό προφίλ, όταν 
στην πράξη είναι απολύτως 
εχθρικός προς αυτές.

Είναι φανερό ότι το φιλικό 
πρόσωπο προς τις επεν-
δύσεις δεν εξυπηρετούσε 
τίποτα άλλο παρά μόνο τις 
επικοινωνιακές ανάγκες που 
ανέκυπταν από την παρουσία 
Μακρόν στην Ελλάδα. Έχουν 
υπογράψει δύο Μνημόνια, με 
δημοσιονομικά, φορολογικά 
μέτρα ύψους άνω των 15 
δισ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα 
παίζουν με τις θέσεις εργασίας 
και το ψωμί των εργαζομένων 
που κινδυνεύουν να βρεθούν 
στο δρόμο.
 
Αν δεν θέλει τις επενδύσεις ο 
κ. Τσίπρας ας το πει ξεκάθα-
ρα, αλλά το να εμφανίζεται 
την Κυριακή φιλικός προς τις 
επενδύσεις και τη Δευτέρα 
εχθρικός δεν έχει απολύτως 
καμία λογική. 

*Ο κ. Καρανάσιος είναι 
πρ. βουλευτής Χαλκιδι-
κής με τη ΝΔ

■ Άφησε τον… αρχηγό και πήγε στο 
γάμο! Ο λόγος για τον πρώην περι-
φερειάρχη Κ. Μακεδονίας, Παναγιώ-
τη Ψωμιάδη ο οποίος μπορεί να συμ-
μετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις του 
κόμματος στο πλαίσιο της τριήμερης 
επίσκεψης του αρχηγού της ΝΔ στη 
Θεσσαλονίκη, ωστόσο το βράδυ του 
περασμένου Σαββάτου προτίμησε να 
πάει... Βάρκιζα και όχι στο «Ι. Βελλί-
δης». Ο κ. Ψωμιάδης ήταν καλεσμέ-
νος στο γάμο της τηλεπαρουσιάστρι-
ας Ελένης Τσολάκη και έσπευσε να 
της ευχηθεί. 

■ Στο ίδιο μέρος αλλά ούτε… κουβέ-
ντα. Για την ακρίβεια δεν είδαν ο ένας 
τον άλλον! Ο λόγος για τον πρώην 
πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο 
της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σα-
μαρά και την πρώην υπουργό Ντόρα 
Μπακογιάννη που το μεσημέρι του 
περασμένου Σαββάτου έπιναν το κα-
φεδάκι τους σε καφέ του λιμανιού. 
Η Ντόρα κάθισε κάτω για να βλέπει 
θάλασσα ενώ ο Σαμαράς και η παρέα 
του βρέθηκαν στον πάνω όροφο. 
Πέρασμα και από τα δυο «πηγαδά-
κια» έκανε ο γραμματέας του κόμμα-
τος Λευτέρης Αυγενάκης...

■ Ο πρόεδρος Μητσοτάκης ήταν… 
διαβασμένος για όλα όσα είδε και 
όσους γνώρισε στη Θεσσαλονίκη. Για 
παράδειγμα το μεσημέρι της πρώ-
της ημέρας της επίσκεψής του στην 
πόλη βρέθηκε στο Ολύμπιον για να 
πιει καφεδάκι με φίλους και στελέχη 
της ΝΔ. Εκεί, συνάντησε το μέλος 
της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Με-
λίνα Δερμεντζοπούλου (βλ. φωτο) με 

την οποία αντήλλαξε δυο κουβέντες. 
Όπως μάθαμε την ρώτησε εάν «το 
πρωί είχε δικαστήριο και πως πήγε». 
Δεν ξέρουμε τι απάντηση έλαβε. Ση-
μειώνεται πως η κ. Δερμεντζοπού-
λου στο παρελθόν πολιτεύτηκε στο 
δήμο Θεσσαλονίκης .

■ Μαθαίνουμε ότι ο Σταύρος Θε-
οδωράκης κατά την παρουσία του 
στη Θεσσαλονίκη -λόγω ΔΕΘ- συ-
ναντήθηκε με δημοσιογράφους της 
πόλης στους οποίους πρότεινε να... 
ενταχθούν στο επικοινωνιακό του 
επιτελείο ενόψει εκλογών της Κε-
ντροαριστεράς. Σε ορισμένους έκανε 
και συζητήσεις για το... ψηφοδέλτιο 
της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης! 

■ Μια απρόοπτη συνάντηση είχαν 
στο περίπτερο 15 της ΔΕΘ ο αντι-
πρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιά-
δης και ο υφυπουργός Οικονομίας 
Στέργιος Πιτσιόρλας. Οι δυο άνδρες 
βρέθηκαν στο περίπτερο του ΤΑΙ-
ΠΕΔ του οποίου πρόεδρος υπήρξε 
στο παρελθόν ο δεύτερος. Φιλήθη-
καν, αγκαλιάστηκαν και ευχήθηκαν 
ο ένας στον άλλον καλή… συνέχεια 
της βόλτας τους. Ο κ. Πιτσιόρλας δεν 
παρέλειψε να πει στον κ. Γεωργιάδη 

- μεταξύ σοβαρού κι αστείου- «Αν 
θες να σε μάθω από επενδύσεις, έλα 
εδώ…». Οι διαφωνίες των δύο αν-
δρών στα συγκεκριμένα θέματα δεν 
πρέπει να είναι αγεφύρωτες, διότι 
και οι δύο είναι υπέρ των συμπρά-
ξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ)...

■ Μέσα στο αμάξι περίμενε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
Σωκράτης Φάμελλος προκειμένου 
να τελειώσει ο πρόεδρος της ΝΔ 
Κυριάκος Μητσοτάκης τη... γύρα 
του στα περίπτερα της 82ης ΔΕΘ και 
στη συνέχεια να κάνει κι ο ίδιος τη 

δική του βόλτα. «Δεν ήθελα να τους 
το χαλάσω…» ήταν η απάντηση που 
πήραμε στη σχετική ερώτηση...  

■ «Καλέ κατέβα λίγο να βγούμε 
μια φωτογραφία. Είσαι και ψηλός». 
Αυτό άκουγε κάθε τρεις και λίγο 
ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας 
Δημοκρατίας Κώστας Κικίλιας κατά 
την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη 
λόγω… ΔΕΘ. Ο νεαρός βουλευτής 
και πρώην υπουργός ήταν από τους 
πιο… περιζήτητους της «γαλάζιας» 
ομάδας που επισκέφτηκε τη Βόρεια 
Ελλάδα. Προσιτός και πάντα με το… 
χαμόγελο στα χείλη.

■ Ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα κινούνται μόνα τους χωρίς οδηγό και θα 
ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες. Εάν σας φαίνεται ότι πρόκειται για ένα 
μακρινό μέλλον, κάνετε λάθος. Γιατί το «έξυπνο» αυτοκίνητο της επόμενης 
δεκαετίας θα είναι αυτόνομο, ηλεκτρικό και κυρίως… κοινόχρηστο! Ειδική 
αναφορά στο “έξυπνο” αυτοκίνητο αναμένεται να γίνει στο “8ο Διεθνές 
Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές” (International Congress on 
Transport Research-ICTR) που διοργανώνουν στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2017 
στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ). Όπως τονίζει ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/
ΕΚΕΤΑ Δρ. Άγγελος Μπεκιάρης, “το Συνέδριο συγκεντρώνει περισσότερους 
από… 200 ειδικούς από την εγχώρια επιστημονική και ακαδημαϊκή κοι-
νότητα, τη διοίκηση καθώς και τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινο-
τόμων εφαρμογών στις μεταφορές και στις συγκοινωνιακές υποδομές».

Λαϊκισμός και επενδύσεις

■ Στο δήμο Κορδελιού- Ευόσμου βρέθηκε για άλλη μια φορά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά. Η κ. Γεννηματά 
παρακολούθησε τον αγιασμό σε ένα από τα 107 σχολεία του δήμου. Η 
επιλογή της περιοχής δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού η πρόεδρος του 
κόμματος γνωρίζει ότι ο δήμαρχος Πέτρος Σούλας κάνει δουλειά εκεί 
και μάλιστα καλή! 



15

#karfitsomata
■ «Καμία εθνική πολιτική δεν μπο-
ρεί να υλοποιηθεί χωρίς χρήματα. 
Και για να υπάρξουν χρήματα είναι 
αναγκαίο να υπάρξουν κεφάλαια 
πρόθυμα να επενδύσουν στην Ελ-
λάδα. Κινείται όμως η χώρα σε αυτή 
την κατεύθυνση;» διερωτάται… 
ρητορικά σε παρέμβαση του ο δή-
μαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης. «Η υπόθεση Eldorado 
δείχνει πως μάλλον όχι. Εδώ και 2 
χρόνια υπάρχει μια αδιανόητη σύ-
γκρουση κυβέρνησης-εταιρίας με 
άσχημο απόηχο της σύγκρουσης 
στα ξένα μέσα ενημέρωσης αλλά και 
στα επενδυτικά lobbies. Επίσης η 
υπόθεση «Ελληνικό» παραμένει σε 
εκκρεμότητα, αφού αναβλήθηκε για 
ακόμη μια φορά η συνεδρίαση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβου-
λίου, που είμαι βέβαιος ότι θα είχε 
κάτι σημαντικότερο να κάνει από το 
να ασχοληθεί με μια… ψωροεπέν-
δυση μερικών δισεκατομμυρίων! 
Η δε σύγκρουση Σπίρτζη-Fraport 
εγκαινιάζει ένα νέο ενδιαφέρον σί-
ριαλ αντιπαράθεσης που δεν ξέρου-
με πόσα επεισόδια θα έχει και ποια θα είναι η τελική κατάληξή του. Την ίδια ώρα, λεβέντες του 
Ρουβίκωνα σπάνε τα γραφεία της Turkish Airlines στον Άλιμο συμμετέχοντας στην επικίνδυνη αλλά 
– ελπίζω – μειοψηφική αντίληψη του «κακού ξένου κεφαλαίου που πίνει το αίμα του ελληνικού 
λαού». Δεν γνωρίζω αν στη σκέψη της κυβέρνησης αυτό λέγεται εθνική πολιτική για τις επενδύ-
σεις....» καταλήγει ο κ Καϊτεζίδης.

■ Στη Διεθνή Έκθεση για τον πολιτιστικό τουρισμό “World Tourism Expo”, 
που διοργανώνει η UNESCO στη Σιένα της Ιταλίας συμμετέχει για δεύτερη 
χρονιά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην έκθεση θα παρουσιάζεται 
συνολικά το πολιτιστικό  απόθεμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με 
έμφαση στα 17 αξιόλογα μνημεία της, που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO (αρχαιολογικοί χώ-
ροι, μουσεία, ιστορικές προσωπικότητες με ειδική μνεία στην Εγνατία Οδό που 
γεφύρωνε από την αρχαιότητα δύο λαούς, Έλληνες και Ρωμαίους). «Η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την πλούσια παράδοση, την άυλη πολιτιστι-
κή κληρονομιά της και τα ασύγκριτης αξίας μνημεία της, μπορεί να αποτελέσει 
βασικό προορισμό αυτών των επισκεπτών», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού και Πολιτισμού Αλέξανδρος Θάνος ο οποίος ξεκίνησε εδώ και λίγες 
εβδομάδες μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης, πολιτισμού και… ιστορίας.

■ Τα μέλη του Συνδυασμού «Ισχυρό Επιμελητήριο» στο Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Θεσσαλονίκης  (ΕΕΘ) ανανεώνουν την… απόλυτη εμπιστοσύνη τους στο πρό-
σωπο του νυν προέδρου Μιχάλη Ζορπίδη, «αναγνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες 
και την αρνητική συγκυρία, ηγήθηκε μίας διοίκησης στο ΕΕΘ, με θετικό πρόσημο» 
Όπως σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση, ύστερα από σύσκεψη, «παρά τα προβλή-
ματα, το ΕΕΘ υπό την προεδρία Ζορπίδη παρήγαγε σημαντικό έργο προς όφελος των 
επαγγελματιών και της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Απόλυτη απόδειξη αυτού είναι 
η οικονομική θέση του Επιμελητηρίου μας, η διαχείριση, η διαφάνεια και το αποθε-
ματικό, που αναγνωρίζεται μέχρι και από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης στο ΔΣ» 
Εκτιμούν δε ότι το «Ισχυρό Επιμελητήριο» θα πρέπει, λόγω της εμπειρίας που έχει 
αποκτήσει, να συνεχίσει καθώς έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Ιδίως στην επόμενη 
θητεία, στην οποία θα προωθηθεί το σημαντικό στάδιο της ενοποίησης των Επιμε-
λητηρίων. Συμφωνούν απόλυτα με την εισήγηση του Μιχ. Ζορπίδη και την έκκληση 
που έκανε για ενιαίο ψηφοδέλτιο, καθώς η διάκριση των μελών σε παρατάξεις εί-
ναι ανούσια και βλαπτική. «Τα προβλήματα των επαγγελματιών δεν έχουν χρώματα 
ούτε και οι λύσεις τους κομματικές αποχρώσεις. Συνεπώς, καλούν όλα τα μέλη του 
ΕΕΘ σε συνεργασία και ει δυνατόν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Καλούν τους επαγγελμα-
τίες- μέλη του ΕΕΘ να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία που θα διεξαχθεί στις 
2,3,4/12, καθώς μέσω αυτής το Επιμελητήριο μας δυναμώνει και Ισχυρό Επιμελη-
τήριο σημαίνει ισχυρή φωνή για τα μέλη του» καταλήγει η ανακοίνωση-διακήρυξη. 

■ Μια ενδιαφέρουσα «γαλάζια» 
συνάντηση είχε πριν λίγες ημέ-
ρες στο γραφείο του πρόεδρος 
που τοποθετήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ 
στη θέση του. Ο λόγος για τον 
πρόεδρο της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» Απόστολο Αντωνούδη ο 
οποίος στο πλαίσιο των επισκέ-
ψεων και των εκδηλώσεων της 
Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσα-
λονίκη δέχτηκε στο γραφείο του 
«γαλάζιους» βουλευτές προκει-
μένου να τους ενημερώσει για 
το έργο της εταιρίας της οποίας 
προΐσταται. Συγκεκριμένα τον 
επισκέφτηκε ο βουλευτής της 
ΝΔ από τη Μαγνησία Χρήστος 
Μπουκώρος και ο βουλευτής 
Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 
κ. Αντωνούδης ενημέρωσε τα 
«γαλάζια» στελέχη για τη δράση 
της Εγνατίας Οδός Α.Ε. αλλά 
και για την πρωτοβουλία που 
έλαβε ο ίδιος και η διευθύνου-
σα σύμβουλος της εταιρίας να 
ξεκινήσει επαφές με φορείς και 
οργανισμούς της τοπικής αυτο-
διοίκησης προκειμένου να τους 
ενημερώσει πως υπάρχει μια 
εταιρία του δημοσίου που θα 
μπορούσε να τους προσφέρει 
υπηρεσίες σε έργα υποδομών.

■ Την πρώτη του εμφάνιση στον λαό 
της Θεσσαλονίκης ως… υποψήφιος 
δήμαρχος αναμένεται να κάνει σύμφω-
να με πληροφορίες ο Σπύρος Βούγιας. 
Σημειώνεται πως και στο παρελθόν ο 
κ. Βούγιας διεκδίκησε το δημαρχιακό 
θώκο. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
και πρώην υπουργός του ιδίου κόμμα-
τος το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώ-
σει τις συναντήσεις του με στελέχη και 
φίλους που στηρίζουν μια ενδεχόμενη 
κάθοδό του στις δημοτικές εκλογές το 
2019 ως επικεφαλής συνδυασμού. Η 
πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
πριν από λίγες ημέρες στο Μπαζάρ 
στην πλατεία Άθωνος, ενώ μαθαίνουμε 
πως μέσα στην εβδομάδα θα πραγμα-
τοποιήσει μια νέα συνάντηση με τους 
στενούς του συνεργάτες προκειμένου 
να συζητήσουν τόσο το όνομα του 
συνδυασμού όσο και τις προτάσεις 
του για τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός είναι 
η διοργάνωση μιας μεγάλης εκδή-
λωσης το Φθινόπωρο, πιθανότητα 
τον Νοέμβριο στο Ολύμπιον (σήμα 
κατατεθέν της πόλης) στην οποία ο κ. 
Βούγιας θα παρουσιάσει το σχέδιό του 
για την επόμενη ημέρα της πόλης. Από 
συνεργάτες του πληροφορούμαστε 
ότι θα αναφερθεί σε καλές πρακτικές 
που μπορούν να εφαρμοστούν και 
να κάνουν την καθημερινότητα των 
πολιτών καλύτερη. Βέβαια, ο ίδιος δεν 
έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα την 
υποψηφιότητά του παρά μόνο μέσω 
facebook ενώ σε συναντήσεις του με 
δημοσιογράφους δηλώνει διαθέσιμος 
και πρόθυμος να ηγηθεί συνδυασμού. 

■ Την… ανατολική Θεσσαλονίκη επέ-
λεξαν οι κορυφαίοι Νεοδημοκράτες για 
να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν 
μετά την ομιλία Μητσοτάκη στο συνε-
δριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».  
Μεταξύ άλλων εντοπίσαμε τον Μάκη 
Βορίδη και τον Απόστολο Τζιτζικώστα 
σε μαγαζί στη Σοφούλη, ενώ η Ντόρα 
Μπακογιάννη έφαγε μαζί με Βορει-
οελλαδίτες «γαλάζιους» πολιτικούς 
και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας της ΝΔ Κώστα Τσιάρα 
στο ιστορικό... Les Zazous. Από την 
πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ 
Κωστής Χατζηδάκης έκανε το τραπέζι 
στην αδερφή της συζύγου του καθώς 
και στην κουμπάρα του -και αναπλη-
ρώτρια εκπρόσωπο τύπου της ΝΔ- Σο-
φία Ζαχαράκη στις «Επτά Θάλασσες». 
Υπήρξαν και ορισμένοι βέβαια που 
επέλεξαν… μπουζούκια όπου διασκέ-
δασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
μαζί με τους λαϊκούς καλλιτέχνες και 
τους πιστούς θαμώνες τους...
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Για όσους δεν τον γνωρί-
ζουν, ο κ. Παππάς εδώ και 
περίπου ένα μήνα είναι ο 

νέος πρόεδρος του από-ιδιω-
τικοποιημένου ΟΑΣΘ.  Αν και 
μόνιμος κάτοικος Αθηνών 
πλέον «σπάει» την εβδομάδα 
του στα δυο. Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή βρί-
σκεται στη Θεσσαλονίκη και 
τις άλλες ημέρες στο σπίτι του 
στην Αθήνα. 

Τοποθετήθηκε στη θέση του 
προέδρου αμισθί, νοικιάζει 
διαμέρισμα στην πόλη, κυ-
κλοφορεί με αστικά λεωφο-
ρεία και δεν έχει γίνει… ΠΑΟΚ 
παρά τις επίμονες  προσπά-
θειες ορισμένων συνεργατών 
του. 

Δεν σκοπεύει να πολιτευτεί 
στη Θεσσαλονίκη και θέλει 
να μας… αποχαιρετίσει στα 
τέλη του 2019 οπότε και η δι-
αδικασία της εκκαθάρισης του 
ΟΑΣΘ θα έχει ολοκληρωθεί 
και θα έχει δημιουργηθεί ο 
νέος ενιαίος φορέας των αστι-
κών συγκοινωνιών της πό-
λης. «Είναι σθεναρή η απόφα-
ση της κυβέρνησης και αυτή 
η ιστορία θα προχωρήσει. Η 
απόφαση της κυβέρνησης εί-

ναι να ξεκαθαριστεί η ιστορία 
του ΟΑΣΘ» αναφέρει και υπό-
σχεται πολλές… αποκαλύψεις! 

Όπως αναφέρει ο νέος πρό-
εδρος του ΟΑΣΘ βρισκόταν 
στο σπίτι του όταν τον κάλεσε 
ο Χρήστος Σπίρτζης στο τηλέ-
φωνο ένα Σάββατο μεσημέρι. 
«Με ρώτησε τι κάνω και με 
κάλεσε να πάω στο γραφείο 
του. Μου είπε ότι έχω αυτό 
το πρόβλημα και με ρώτησε 
εάν μπαίνω μπροστά. Δεν το 
σκέφτηκα πολύ. Του απάντη-
σα θετικά, αφού είμαι στρα-
τευμένος σε αυτή την ιστορία. 
Του ζήτησα μια χάρη. Να μην 
μου χαλάσει τις διακοπές με 
τον μικρό μου γιο, τον Μάριο. 
Μου υποσχέθηκε ότι δεν θα 
μου τις χαλάσει. Ε, μου τις δι-
έλυσε» λέει και χαμογελά! 

«Θέλουμε να φτιάξουμε έναν 
νέο Οργανισμό Αστικών Συ-
γκοινωνιών που θα παρα-
δώσουμε στον ΑΣΥΘ. Για να 
υπάρξει ένας νέος σύγχρο-
νος οργανισμός με βάση και 
την προϊστορία που υπάρχει, 
έχουμε πολλή δουλειά να 
κάνουμε. Δεν είναι μόνο τα 
μέτρα που λάβαμε και ανα-
κουφίσανε τις κοινωνικές κα-

τηγορίες που είναι ευάλωτες. 
Το κεντρικό πρόβλημα είναι η 
ίδια η συγκρότηση αυτού του 
Οργανισμού που παρήγαγε 
μια σειρά από δυσλειτουργίες 
που είχαν σοβαρές επιπτώ-
σεις στην πόλη και τους κα-
τοίκους της» λέει ο κ. Παππάς 
αναφερόμενους στους στό-
χους του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Και συνεχίζει: 
«Το κεντρικό χαρακτηριστικό 
των δυσλειτουργιών αυτών 
είναι επί της ουσίας η κατάρ-
γηση αυτού που επαγγέλλεται 
ότι ήταν. Υποτίθεται ότι ήταν 
ένας φορέας που λειτουρ-
γούσε με ιδιωτικο-οικονομικά 
κριτήρια αλλά από την ίδια τη 
συγκρότησή του αυτό καταρ-
γήθηκε. Η κύρια έννοια των 
ιδιωτικο-οικονομικών κριτη-
ρίων είναι η έννοια του ρίσκου 
κάτι που δια νόμου δεν υπήρ-
χε στον ΟΑΣΘ. Δεν είναι μόνο 
ότι οι μέτοχοι είχαν εξασφαλι-
σμένα τα κέρδη αλλά η αλλαγή 
του τρόπου συμπεριφοράς. Ο 
τρόπος που ήταν μοιρασμένες 
οι μετοχές δημιουργούσε την 
εικόνα ενός αναπαραγόμενου 
πελατειακού μηχανισμού».

«Ο ΟΑΣΘ έσκασε πριν από μια 

πενταετία κυρίως από τη δρά-
ση τοπικών βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ. Προηγουμένως γιατί 
όλα ήταν καλά; Δεν υπήρχαν 
προβλήματα με τις μετακινή-
σεις, τα αστικά, τις μισθοδο-
σίες» τον ρωτάμε. «Υπήρχε 
ένα είδος “προστατευτισμού”. 
Όταν καταργείς την ουσία μιας 
επιχείρησης που θέλει να λει-
τουργεί με ιδιωτικο-οικονομι-
κά κριτήρια αρχίζουν να συσ-
σωρεύονται τα προβλήματα. 
Υπήρχαν προβλήματα αλλά 
με τις διάφορες πολιτικές πα-
ρεμβάσεις κάποιοι προσπα-
θούσαν να τα κουκουλώσουν. 
Υπήρχε μια πολιτική σύλληψη 
γι’ αυτή την ιστορία» απαντά. 

Σύμφωνα με τον Στέλιο Παπ-
πά σήμερα στους δρόμους της 
Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν 
380 αστικά, ενώ πρόθεση της 
νέας διοίκησης του απο-ιδιω-
τικοποιημένου πλέον οργανι-
σμού είναι τον επόμενο μήνα 
να κυκλοφορήσουν περίπου 
450. «Γίνεται μεγάλη προσπά-
θεια» υποστηρίζει. 

Μιλώντας για τον νέο φορέα, 
ο κ. Παππάς υπογραμμίζει ότι 
βασική προϋπόθεση είναι να 
δημιουργηθεί νέο οργανό-

γραμμα. «Να υπάρξει μια νέα 
μελέτη του οργανισμού και να 
υπάρξει ανασυγκρότησή του. 
Θα δούμε ποιες θα είναι οι 
νέες ανάγκες που θα προκύ-
ψουν. Θα χρειαστεί να υπάρ-
ξουν αναδιαρθρώσεις και στο 
προσωπικό» σχολιάζει. Λέει 

ότι δεν θα γίνει καμία απόλυ-
ση, ωστόσο εάν διαπιστωθεί 
πως ο Οργανισμός διαθέτει 
πλεονάζον προσωπικό, τότε 
υπάλληλοι θα μετακινηθούν 
σε άλλες εταιρίες του δημοσί-
ου ή υπηρεσίες. 

Ο κ. Παππάς αποκαλύπτει 

«Υπήρχε εργαζόμενος που λάμβανε πάνω από 8.000 ευρώ! Αυτά τελειώνουν…» 
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ KARFITSA

Τον συναντήσαμε στο γραφείο του, στον έκτο όροφο του κτιρίου του οργανισμού στην οδό Παπαναστασίου. Μαζί του δυο στενοί του συνεργάτες, καθώς μόλις είχε ολοκληρωθεί μια συνάντηση εργασίας με υπαλλήλους του ΟΑΣΘ. Ο Στέλιος Παππάς, για τον οποίο γράφτηκαν πολλά, για ορισμένα «ευθύνεται» και ο 
ίδιος αφού μετά την ανακοίνωση Σπίρτζη πως τοποθετείται στην θέση του προέδρου του ΟΑΣΘ δεν «κρύφτηκε» αλλά συζήτησε με δημοσιογράφους και παραχώρησε συνεντεύξεις, μιλά στην Karfitsa εφ’ όλης της ύλης. Παρουσιάζει άγνωστες λεπτομέρειες για την τοποθέτησή του, μιλά για το τηλεφώνημα 

που δέχτηκε ένα Σάββατο μεσημέρι από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφέρεται στο μέλλον του Οργανισμού και σχολιάζει τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης στο ζήτημα της πετρελαιοκηλίδας στις παραλίες της Αττικής. 

Του Βαγγέλη στολάκη

Ο νέος πρόεδρος του ΟΑΣΘ υποστηρίζει πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες που προσέφερε ο ΟΑΣΘ μέχρι σήμερα δεν 
ήταν οι καλύτερες. «Αντί για 420 λεωφορεία που έπρεπε να βρίσκονταν το καλοκαίρι στο δρόμο, υπήρχαν μόλις 
250. Αν το πράγμα συνέχιζε να είναι έτσι, στην καλύτερη περίπτωση την περίοδο που έπρεπε να έχεις αυξημένη 
παροχή θα είχες μόλις 240 αστικά». Σύμφωνα με τον κ. Παππά «ο οργανισμός ήταν καταχρεωμένος σε προμηθευ-
τές». «Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να μιλήσουμε με όλους τους προμηθευτές ώστε να αποκαταστήσουμε 
μια σχέση και να αρχίσουμε σιγά σιγά να τους αποπληρώνουμε και εκείνοι να μας προμηθεύουν με τα απαραίτητα». 
Ο πρόεδρος του Οργανισμού αποκαλύπτει επίσης πως τα χρέη προς τους προμηθευτές αγγίζουν τα 100 εκ. ευρώ. 
«Στην οικονομία όπως και στη ζωή τα πάντα έχουν μια σχετικότητα. Το πρόγραμμα με τα χρέη στους προμηθευτές 
είναι οι αριθμοδείκτες που έχουν σχέση με τη ρευστότητα της επιχείρησης που ήταν στο ναδίρ. Τα 100 εκ. που 
χρωστάμε είναι βραχυχρόνιες δεσμεύσεις». 

«Χρέη 100 εκ. ευρώ σε προμηθευτές…»

#συνέντευξη
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επίσης ότι έχει εντοπίσει πως 
«μέχρι σήμερα κάποιοι πλη-
ρώνονταν στην ώρα τους 
κάποιοι άλλοι όχι. Όλα αυτά 
πρέπει να τα ενοποιήσουμε. 
Έχει ήδη ομαλοποιηθεί η μι-
σθοδοσία τους και θα πληρω-
θούν στην ώρα τους και τον 

επόμενο μήνα». Με τι μισθό, 
τον ρωτάμε. «Μέχρι στιγμής 
παίρνουν το μισθό που λάμ-
βαναν. Πρέπει να συντομεύ-
σουμε με την υπογραφή της 
συλλογικής σύμβασης δια-
φορετικά θα υπάρξει μια δυ-
σμενής για τους ίδιους τους 

εργαζόμενους εξέλιξη και θα 
ενταχθούν στο μισθολόγιο 
του δημοσίου. Η πρότασή μας 
είναι οι νέοι μισθοί να είναι κα-
λύτεροι από τους μισθούς του 
δημοσίου, όχι όμως να αγγί-
ζουν τους παλιούς». «Αληθεύ-
ει πως υπήρχαν εργαζόμενοι 
που λάμβαναν μέχρι και 8.000 
ευρώ το μήνα;» συνεχίζουμε. 
«Υπήρχε και περίπτωση που 
πήγαινε πάνω από τις 8.000. 
Αυτά θα τελειώσουν όμως. 
Το αργότερο μέχρι το τέλος 
του μήνα πρέπει να υπογρα-
φεί συλλογική σύμβαση. Ήδη 
έχουμε καθυστερήσει. Αυτό 
που πρέπει να καταλάβουν και 
οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι 
είναι ότι άλλαξε το καθεστώς. 

Είναι μια υποχρέωσή μας απέ-
ναντι και στην Πολιτεία αλλά 
και την κοινωνία της Θεσσα-
λονίκης να ομαλοποιήσουμε 
την κατάσταση» υποστηρίζει. 
Τον ρωτούμε τι θα συμβεί με 
τους εργαζόμενους που ταυ-
τόχρονα υπήρξαν μέτοχοι του 
ΟΑΣΘ και μέτοχοι της εταιρίας 
«Ηρακλής» η οποία είναι ιδιο-
κτήτρια εταιρία κτιρίων που… 
μισθώνει ο Οργανισμός. «Πρέ-
πει να κάνουμε καθαρές κου-
βέντες. Δεν μπορεί ένας που 
είναι εργαζόμενος στον δημό-
σιο τομέα ταυτόχρονα να είναι 
μέλος διοίκησης, στέλεχος ή 
μέτοχος επιχείρησης που συ-
νεργάζεται με τον Οργανισμό. 
Εγώ θέλω να τους προστα-

τεύσω τους εργαζόμενους 
του ΟΑΣΘ. Και φυσικά, δεν θα 
κινδυνεύσω να πάω για απι-
στία. Υπάρχει ασυμβίβαστο!» 
αναφέρει... νέτα σκέτα. 

«Το βιβλίο των μετόχων το 
λάβατε; Υπάρχουν όντως πο-
λιτικά στελέχη της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ που ήταν μέτοχοι»; 
«Δεν έχουμε βρει κάποιο 
όνομα. Αλλά είναι σίγουρο ότι 
υπάρχει μια κεντρική πολιτική 
ευθύνη που έχει μια διαχρο-
νικότητα» λέει.  «Με τα χρέη 
στα ασφαλιστικά ταμεία τι θα 
γίνει. Προσανατολίζεται η κυ-
βέρνηση στη διαγραφή τους;» 
ρωτάμε τον κ. Παππά. «Είναι 
προφανές ότι η κυβέρνηση 
θα κινήσει τις διαδικασίες για 
να δούμε τι θα γίνει με ρυθ-
μίσεις και διακανονι-
σμούς» τονίζει. 

Τσίπρας και  
πετρελαιοκη-
λίδα

Γνώριζε όμως με 
λεπτομέρειες τα 
προβλήματα του 
ΟΑΣΘ; «Η ενασχό-
λησή μου με τα κοινά 
μου έδωσε τη δυνατό-

τητα να γνωρίζω και να φα-
νταστώ τα προβλήματά του». 
Όπως αναφέρει ο κ. Παππάς 
ο ίδιος δεν έχει μιλήσει με τον 
Αλέξη Τσίπρα για το ζήτημα 
αλλά ο πρωθυπουργός ήταν 
σύμφωνος με την επιλογή του 
προσώπου του. Τι λέει όμως 
για την ρύπανση των ακτών 
της Αττικής και τις πετρελαι-
οκηλίδες; «Λέω πως πρέπει 
να τελειώσει η διαδικασία, να 
γίνουν οι ανακρίσεις γιατί πά-
ντα στο μαζούτ υπάρχει κάτι 
μαύρο. Πιο μαύρο από αυτό 
που φαίνεται. Αλλά να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία, δεν 
υπάρχει λόγος να λειτουργού-
με εν θερμώ» καταλήγει ο κ. 
Παππάς. 

«Υπήρχε εργαζόμενος που λάμβανε πάνω από 8.000 ευρώ! Αυτά τελειώνουν…» 
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ KARFITSA

Τον συναντήσαμε στο γραφείο του, στον έκτο όροφο του κτιρίου του οργανισμού στην οδό Παπαναστασίου. Μαζί του δυο στενοί του συνεργάτες, καθώς μόλις είχε ολοκληρωθεί μια συνάντηση εργασίας με υπαλλήλους του ΟΑΣΘ. Ο Στέλιος Παππάς, για τον οποίο γράφτηκαν πολλά, για ορισμένα «ευθύνεται» και ο 
ίδιος αφού μετά την ανακοίνωση Σπίρτζη πως τοποθετείται στην θέση του προέδρου του ΟΑΣΘ δεν «κρύφτηκε» αλλά συζήτησε με δημοσιογράφους και παραχώρησε συνεντεύξεις, μιλά στην Karfitsa εφ’ όλης της ύλης. Παρουσιάζει άγνωστες λεπτομέρειες για την τοποθέτησή του, μιλά για το τηλεφώνημα 

που δέχτηκε ένα Σάββατο μεσημέρι από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφέρεται στο μέλλον του Οργανισμού και σχολιάζει τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης στο ζήτημα της πετρελαιοκηλίδας στις παραλίες της Αττικής. 

Του Βαγγέλη στολάκη

«Οι προηγούμενοι μέτοχοι θα αποζημιωθούν;» ρωτάμε. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία της εκκαθά-
ρισης. Έχει ολοκληρωθεί η απογραφή, τώρα μένει να γίνει η αντιπαραβολή της απογραφής της πραγματικής με τη 
λογιστική απογραφή. Θα προχωρήσουμε στη σύνταξη ενός ισολογισμού έναρξης και ενός ισολογισμού κλεισίμα-
τος. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία αυτή θα πάρει λίγο χρόνο. Στο τέλος, που θα ξυρίσουμε το γαμπρό- όπως λέει 
και η παροιμία, αν προκύψει βάσει νόμου που είναι ξεκάθαρος- καθαρή οικονομική θέση είναι προφανές ότι αυτή 
θα αποδοθεί στους παλιούς μετόχους. Αν υπάρξει όμως αρνητική θέση τότε θα πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα. 
Εάν δεν τα ζητήσουμε τότε θα διωχτούμε για απιστία. Αναμετριόμαστε με το συμφέρον της Πολιτείας και του λαού. 
Προσωπικά έχω ήδη δημοσιοποιήσει την περιουσία μου, θα κάνω και πόθεν έσχες. Τα χρήματα εάν προκύψει αρ-
νητική θέση θα είναι απαιτητά, μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση» απαντά. 

Απαιτητά τα μερίσματα εάν… 

«Ένα μεσημέρι  με πήρε ο Σπίρτζης  και μου πρότεινε  να γίνω πρόεδρος…»

#συνέντευξη
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Τα έργα επέκτασης του δικτύου διανομής 
φυσικού αερίου στον Λαγκαδά, ξεκινούν από 
την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης 
– Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου 
της Εταιρείας, προκειμένου να τροφοδοτη-
θεί η πόλη του Λαγκαδά με φυσικό αέριο την 
φετινή περίοδο θέρμανσης. Ο δήμος Λαγκα-
δά, είναι ο πρώτος που θα τροφοδοτηθεί με 
συμπιεσμένο φυσικό αέριο στην Ελλάδα και 
στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονί-
κης, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ 
του υφιστάμενου αγωγού μέχρι την πόλη του 
Λαγκαδά. Αρμοδιότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι 
η εγκατάσταση του σταθμού αποσυμπίεσης 
και διανομής φυσικού αερίου, καθώς και η 
κατασκευή του δικτύου διανομής & παροχε-
τευτικών αγωγών έως και τον μετρητή των 
καταναλωτών. Παράλληλα, για την τροφο-
δότηση των καταναλωτών αρμόδιες είναι οι 
Εταιρείες με Άδεια Προμήθειας Αερίου. Στο 
πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα αναμέ-
νεται η υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης 
των Δημοτικών κτιρίων, ενώ από την ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ θα τοποθετηθεί ο σταθμός διανομής 
και θα κατασκευαστεί βασικό δίκτυο φυσι-
κού αερίου, που αποτελεί το αρχικό βήμα για 
την κάλυψη του μεγαλύτερου αριθμού αιτή-
σεων, αποτελώντας ταυτόχρονα την τεχνική 
υποδομή για την ανάπτυξη του δικτύου της 
πόλης του Λαγκαδά.

Η INTERAMERICAN ανακοίνωσε τη διανομή μερί-
σματος στους μετόχους της, για την χρήση του 2016, 
μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το σύ-
νολο του μερίσματος ανέρχεται σε 10,5 εκατ. ευρώ 
προ φόρου (0,082 ευρώ ανά μετοχή) και καταβάλ-
λεται από τις 22 Σεπτεμβρίου και μετά. Η εταιρεία 
είχε κλείσει το 2016 με λειτουργικά κέρδη 21,1 εκατ. 
ευρώ. Σημειώνεται ότι σχεδόν απόλυτος μέτοχος 
της INTERAMERICAN είναι ο ολλανδικός όμιλος 
ACHMEA, που διαθέτει ίδια κεφάλαια 9,9 δισ. ευρώ 
(31/6/2017) και αναπτύσσει χρηματοοικονομικές- 
ασφαλιστικές δραστηριότητες στις Κάτω Χώρες, την 
Ελλάδα, την Τουρκία, τη Σλοβακία, την Ιρλανδία και 
την Αυστραλία.  «Έχουμε την ιδιαίτερη ικανοποίη-
ση να αποδίδουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
μέρισμα στους μετόχους μας, επιβεβαιώνοντας με 
την κερδοφορία -παρά τις δύσκολες συνθήκες- την 
πορεία βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. Σταθερός 
στόχος μας είναι να παράγουμε αξία για τους μετό-
χους, σε ανταπόδοση της εμπιστοσύνης με την οποία 
περιβάλλουν την εταιρεία και της υποστήριξης που 
μας παρέχουν. Θέλουμε να εμπνέουμε στους μετό-
χους μας το αίσθημα της ουσιαστικής και αποτελε-
σματικής εστίασης στον πελάτη και της ικανότητας 
να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε, δημι-
ουργώντας αξία ευρύτερα για το σύνολο των ενδι-
αφερομένων μερών» δήλωσε  ο Γιάννης Καντώρος, 
διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN.

Ένας ξεχωριστός καινούριος χώρος επί της οδού 
Βενιζέλου 50! Στο κατάστημα Les Jolies υποδεχό-
μαστε το φθινόπωρο μέσα από ανεξάντλητη ποικι-
λία χειροποίητων κοσμημάτων και ιδιαίτερες δημι-
ουργίες Ελλήνων και ξένων σχεδιαστών. Μοναδικές 
επιλογές για τις νονές και τους νονούς, για μικρούς 
και μεγάλους και όμορφα δώρα που θα αναδείξουν 
την αγάπη σας! Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλεί-
ου Les Jolies, Ελπίδα Τσιτσάνη θα ανανεώσει την 
εικόνα σας και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε μέσα 
από την μεγάλη συλλογή κοσμήματα που συμπλη-
ρώνουν την κάθε σας στιγμή! Προσιτές τιμές και ποι-
κιλία σχεδίων μόνο στο Les Jolies.

LES JOLIES | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 | ΕΓΝΑΤΙΑ | 2ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 204 | Τ: 2310271743

H Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική Χει-
ρουργική Κλινική κάνει ένα ακόμα δώρο 
σε όλους του νέους και μέλλοντες γο-
νείς! Σε συνεργασία με την Life Rescue 
Academy, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Επεί-
γουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες», 
το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 10.00 - 13.00, 
στην αίθουσα Επιστημονικών Εκδηλώσε-
ων της Κλινικής.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου είναι:

- Πλάνο εκτάκτου ανάγκης 
- Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση 
βρέφους & παιδιού 
- Θέση ανάνηψης 
- Πνιγμονή σε βρέφος & παιδί 
- Πνιγμός σε υγρό στοιχείο 
- Σοκ αναφυλαξίας 
- Σοβαρή αιμορραγία 
- Πυρετικοί σπασμοί 
- Κλήση ΕΚΑΒ (166 & 112) & αναφορά 
ατυχήματος  
- Κουτί Πρώτων Βοηθειών

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν και 
ένα εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών (16σε-
λιδο βιβλιαράκι με εικόνες και κείμενο) το 
οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφο-
ρίες και Πρώτες Βοήθειες που θα παρου-
σιαστούν στο σεμινάριο.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και του 
περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακα-
λούμε πολύ όσους ενδιαφέρονται να κατο-
χυρώσουν τη συμμετοχή τους, να κάνουν 
την εγγραφή τους πατώντας το ακόλουθο 
link: http://s.heyo.com/b47168

Δέκα χιλιάδες ενημερωτικά έντυπα με τις τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα 
και κινέζικα) που «μιλάει» ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης κυκλοφόρησαν και δια-
νεμήθηκαν κατά την διάρκεια λειτουργίας της 82ης Δ.Ε.Θ. Τα έντυπα  μοιράστηκαν  από τον 
Οργανισμό στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, στους εκθέτες, στα περίπτερα, στους απλούς 
επισκέπτες  ενώ μεγάλος αριθμός του διανέμεται αυτές τις ημέρες  από το περίπτερο του 
ΕΟΤ στην 82η ΔΕΘ, από το stand του ΕΟΤ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», από την Ένωση 
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, από μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης ,από το ΑΠΘ (σε φοιτητές δι-
απανεπιστημιακών ανταλλαγών) και από τα μέλη του Taxiway. Στα έντυπα παρουσιάζονται 
οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του portal και στις τέσσερις γλώσσες που ενδιαφέρουν τους 
χρήστες, παρέχοντας τη δυνατότητα σύνδεσης και άντλησης στοιχείων μέσω QR code. «Το 
είδαμε σαν ένα καλωσόρισμα, σαν μια κάρτα υπενθύμισης εισόδου στις ιστοσελίδες του 
Οργανισμού», ανέφερε η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και Αντιπερι-
φερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας κ. Βούλα Πατουλίδου. «Αφορμή αποτέλεσαν τα 
εγκαίνια του περιπτέρου της Κίνας και θέλαμε να γνωρίσουν οι Κινέζοι επισκέπτες τη δυνα-
τότητα να ξεναγηθούν ηλεκτρονικά και στη γλώσσα τους  στη Θεσσαλονίκη μέσω του Ο.Τ.Θ. 
Σκοπός μας είναι να προστεθούν στους χιλιάδες επισκέπτες των ιστοσελίδων του Ο.Τ.Θ. και 
όσοι ήρθαν να δουν τη Δ.Ε.Θ. Θέλουμε να γνωρίζουν ολοένα και περισσότεροι  επισκέπτες  
της πόλης την τουριστική Θεσσαλονίκη μέσα από το διαδίκτυο και να αντλούν  πληροφορίες 
για το μοναδικό ταξίδι που τους προσφέρει. Επιδιώξαμε  η διανομή των φυλλαδίων να είναι 
χέρι-χέρι γιατί  ο επισκέπτης συνήθως  το κρατάει για να το χρησιμοποιήσει όταν το χρεια-
στεί» δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Πατουλίδου. 

Ξεκινούν τα έργα επέκτασης 
φυσικού αερίου στον Λαγκαδά 

Μέρισμα 10,5 εκατ. ευρώ  
στους Μετόχους  

από την INTERAMERICAN

Η ομορφιά και η κομψότητα είναι 
γένους θηλυκού! Υποδεχθείτε το 

φθινόπωρο στο LES JOLIES!
Δωρεάν Σεμινάριο «Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες» στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ

10.000 φυλλάδια μοίρασε η Βούλα Πατουλίδου

#αυτό_το_μάθατε;

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 
το Flea Market & Street Food  επιστρέφει και πάλι 
στον προαύλιο χώρο του νέου Δημαρχείου Θεσσα-
λονίκης, όπως τον Ιούνιο, για την τέταρτη και με-
γαλύτερη εκδοχή του! Η ομάδα που διοργάνωσε τα 
τρία μεγαλύτερα Flea Markets το Σεπτέμβριο και 
τον Δεκέμβριο του 2016 στο πολυχώρο του Μύ-
λου και  το Lab’ Attoir αντίστοιχα, επιστρέφει για 
δεύτερη φορά στην αυλή του νέου Δημαρχειακού 
Μεγάρου στο κεντρικότερο χώρο της πόλης, μετά 
τη μεγάλη γιορτή του Ιουνίου! Το 4ο Flea Market & 
Street Food by Upnloud επιστρέφει ανανεωμένο 
με αρκετές νέες συμμετοχές, ξεχωριστές επιλογές 
Street Food, μουσική από  DJs της πόλης και πολ-
λές ακόμα εκπλήξεις, το Σάββατο 23 & την Κυριακή 
24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 
το βράδυ! Το Flea Market & Street Food θα περι-
λαμβάνει:  Ανοιχτή αγορά με δίσκους, ρούχα, υπο-
δήματα, κατασκευές, ηλεκτρικές συσκευές, έργα 
τέχνης, παιχνίδια, Street food: Γεύσεις και συντα-
γές απ’ όλο τον κόσμο, Παιχνίδια για μικρούς... και 
μεγάλους, DJs και Bar. 

Το 4ο FLEA MARKET έρχεται  
στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης!
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■ Στην περικοπή κατά 50% της ετήσι-
ας δαπάνης του κρατικού προϋπολο-
γισμού για την καταβολή επιδόματος 
θέρμανσης θα προχωρήσει η κυβέρνη-
ση το 2018, σύμφωνα με δέσμευση που 
ανέλαβε με το επικαιροποιημένο Μνη-
μόνιο που υπέγραψε τον περασμένο 
Ιούνιο. Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρή-
σει από τον φετινό Οκτώβριο στον επα-
νασχεδιασμό του καθεστώτος χορήγη-
σης του επιδόματος θέρμανσης, με τη 
θέσπιση πιο αυστηρών εισοδηματικών 
και περιουσιακών κριτηρίων ή και με 
την επιβολή μειώσεων στο ύψος του 
επιδόματος ανά λίτρο αγοραζόμενου 
πετρελαίου θέρμανσης. Η περικοπή του 
επιδόματος θα ισχύσει από την επόμενη 
περίοδο καταβολής που ξεκινά θεωρη-
τικά από τις 15 Οκτωβρίου 2017 αλλά 
πρακτικά από το τέλος Δεκεμβρίου 
2017 ή τις αρχές Ιανουαρίου 2018 και 
λήγει στις 30 Απριλίου 2018. Το επίδομα 
κυμαίνεται από 37,50 έως 625 ευρώ, 
ανάλογα με τις επιφάνειες των κατοι-
κιών των δικαιούχων και τις γεωγρα-
φικές ζώνες στις οποίες κατοικούν. Οι 
αλλαγές που θα επέλθουν σύντομα στο 
καθεστώς χορήγησης του επιδόματος 
θέρμανσης στοχεύουν στη μείωση της 
ετήσιας δημοσιονομικής δαπάνης κατα-
βολής του από τα 110 εκατ. ευρώ στα 
55 εκατ. ευρώ!

■ Αποζημιώσεις ύψους 6.325.540 
ευρώ κατέβαλε ο ΕΛ.Γ.Α. σε 6.681 δι-
καιούχους γεωργούς και κτηνοτρό-
φους. Αφορούν σε εκκαθαρίσεις ζημι-
ών στη φυτική παραγωγή αλλά και στο 
ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα 
αίτια, κυρίως για τα έτη 2016 και 2017. 
Με βάση την κατάταξη των πληρωμών 
το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συ-
γκεντρώνει ο Νομός Αργολίδας όπου 
καταβλήθηκαν συνολικά 1.486.705 
ευρώ, ενώ ακολουθεί ο Νομός Ηλείας 
με 1.148.359 ευρώ.

■ O Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος-ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο της προκή-
ρυξης του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε 
Μικρές Επιχειρήσεις για το έτος 2017», 

θα υλοποιήσει στη Θεσσαλονίκη επι-
δοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα 
διάρκειας 32 ωρών απευθυνόμενα σε 
εργαζόμενους (με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας-ΙΚΑ) επιχειρήσεων που 
απασχολούν 1 – 30 άτομα. Τα τμήματα 
κατάρτισης θα είναι εξειδικευμένα σε 
εξαγωγικά θέματα (εξαγωγική στρατη-
γική, εξαγωγικό marketing, διαδικασί-
ες κλπ). Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να 
παρακολουθήσει ένα μόνο σεμινάριο 
κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο 
του εν λόγω προγράμματος, επιδοτείται 
δε με το ποσό των 160 € (5€ ανά ώρα 
κατάρτισης) σε προσωπικό του λογα-
ριασμό, εφόσον δεν σημειώσει καμία 
απουσία. Κατά τη διάρκεια της εκπαί-
δευσης τηρείται ηλεκτρονικό παρουσι-
ολόγιο, ενώ, βάσει της εγκυκλίου του 
προγράμματος, κάθε καταρτιζόμενος 
μπορεί να πραγματοποιήσει το μέγιστο 
6 ωριαίες απουσίες. Τα εν λόγω Προ-
γράμματα χρηματοδοτούνται 100% από 
τον ΟΑΕΔ και επομένως δεν υπάρχει 
καμία οικονομική επιβάρυνση για τις 
επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες 
σε αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμ-
μετοχής και να την  αποστείλουν στο 
ΣΕΒΕ, ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail:  
md@seve.gr. Τηλ.: 2310 535 333.

■ Η Θεσσαλονίκη και το Διεθνές Εκθε-
σιακό Κέντρο της ΔΕΘ-Helexpo θα φι-
λοξενήσουν από τις 30 Μαΐου έως την 
1η Ιουνίου του 2018 το Balkans & Black 
Sea Cooperation Forum. Η κίνηση αυτή 
ποσκοπεί στο να προάγει σε θεσμικό 
και επιχειρηματικό επίπεδο την διασυ-
νοριακή, ευρωπαϊκή και οικονομική 
συνεργασία μεταξύ των χωρών της 
Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας. 
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 
και του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την 
υποστήριξη του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πό-
ντου και άλλων Διεθνών Οργανισμών, 
ενώ θα υλοποιηθεί με την συνεργασία 
της ΔΕΘ-Helexpo και του Geo Routes 
Cultural Institute.
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MIA ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΙΔΕΑ... έδωσε 
ο Μπάμπης Γιαννακίδης μέσω του 
ΑΠΕ/ΜΠΕ για να αξιοποιηθούν τα 
5.000 κινέζικα φαναράκια που στό-
λιζαν τους δρόμους, στο πλαίσιο της 
«τιμώμενης χώρας» της Κίνας στην 
82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Προτείνει λοιπόν, ο δημοσιογράφος 
μετά την απόσυρσή τους να συγκε-
ντρωθούν σε κάποιο περίπτερο της 
ΔΕΘ και να πωλούνται στο κοινό 
προς 1 ή 2 ευρώ ως συλλεκτικά ή 
διακοσμητικά αντικείμενα και τα χρή-
ματα που θα συγκεντρωθούν, να δι-
ατεθούν σε κάποιο ίδρυμα της πόλης 
ή και για τις ανάγκες του Κινέζικου 
Σχολείου της Θεσσαλονίκης. ‘Έτσι, 
ένας εξ’ αντικειμένου υπέροχος 
στολισμός ενώ αποσύρεται, μπορεί 
ξανά να αξιοποιηθεί και μάλιστα για 
καλό σκοπό...   

ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ (!) οι 
εταιρίες τηλεφωνίας και 

internet με τις χιλιάδες 
καθημερινά συνεχείς 
οχλήσεις τους προς τους 
πολίτες. Μιλάμε για μια 

πραγματική παραβίαση των 
προσωπικών δεδομένων 

κάθε πολίτη που ξεκινάει από την 
εμπορία κάποιων επιτήδειων εργα-
ζομένων μέσα στις εταιρίες τηλεφω-
νίας, που πωλούν προφανώς έναντι 
αμοιβής στην ανταγωνίστρια εταιρία, 
τα δεδομένα των συνδρομητών εκεί-
νων που λήγει ή πρόκειται να λήξει 
το συμβόλαιό τους. Η ανταγωνίστρια 
εταιρία στη συνέχεια, μοιράζει στους 
«πωλητές» της αυτές τις καταστά-
σεις των πολιτών, οι οποίοι δέχονται 
συνεχώς και επανειλημμένα «προ-
σφορές» για να αλλάξουν εταιρία 
πάροχο! Το φαινόμενο έχει πάρει 
τεράστιες διαστάσεις και οι καταγγε-
λίες των πολιτών στις οργανώσεις 
προστασίας του καταναλωτή είναι 
χιλιάδες!             

ΕΝΤΥΠΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ σε πολυκα-
τοικίες και σπίτια ρυπαίνουν καθη-
μερινά ολόκληρο το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. 
Γίνονται κυρίως από αλυσίδες σού-
περ-μάρκετ και πολυκαταστήματα με 
αποτέλεσμα τα έντυπα αυτά να απο-
τελούν όχληση όχι μόνον για τους 
ιδιοκτήτες των κατοικιών, αλλά και 
από τους διερχόμενους που βλέπουν 
μια άσχημη εικόνα ρύπανσης μπρο-
στά στα πόδια τους. Άσε που κανείς 
πλέον, δεν ενδιαφέρεται να διαβά-
σει τις «προσφορές» αυτών  των 
εντύπων, γιατί όλοι έχουν καταλάβει 
το «παιχνίδι» που παίζεται συχνά σε 
βάρος του καταναλωτή... 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρό-
εδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας

■ Tο δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συ-
κεών ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μί-
σθωσης έργου με συνολικά τέσσερα άτομα 
για την κάλυψη αναγκών με αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και 
παρακολούθησης, την ιατρική υποστήριξη, 
την παροχή ιατρικών οδηγιών, την εξέταση, 
την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και 
συνταγογράφησης, την παραπομπή για πα-
ρακλινικές εξετάσεις, συνολικής διάρκειας 
έως ένα έτος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπη-
ρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: στο Γ΄ 
ΚΑΠΗ Συκεών, στον 2ο όροφο, Μεσολογ-
γίου με Περγάμου γωνία, ΤΚ 56626, Συκιές, 
υπόψη κας Αλεξίου Σοφίας, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 2310-639355. 

■ H Κοινωφελής Επιχείρηση ανακοινώ-
νει την κάλυψης μίας θέσης κατηγορίας ΤΕ 
Καθηγητών Μουσικής με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, για τη 
θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του 
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, για την διδακτι-
κή περίοδο 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
και να την υποβάλουν στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δη-
μητρίου-Καραολή και Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 
57001, Θέρμη, απευθύνοντάς την υπόψη 
του Γραφείου Προσωπικού (τηλ. επικοινω-
νίας: 2310-463423).

■ Η πρόεδρος του Αριστοτελείου πνευμα-
τικού κέντρου, δήμου Αριστοτέλη ανακοι-
νώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά έντεκα ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δη-
μοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευμα-
τικού Κέντρου του δήμου που εδρεύει στην 
Αρναία και Ιερισσό Χαλκιδικής. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση και να την υποβάλουν στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
αριστοτέλειο πνευματικό κέντρο δήμου 
Αριστοτέλη, Ιερισσός Χαλκιδικής, Κέντρο 
Πολιτισμού Ιερισσού Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ 
63075, απευθύνοντας την στην Γραμματεία, 
(τηλ. επικοινωνίας: 2377021130, εργάσιμες 
ημέρες και ώρες).

■ Ο δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την 
πρόσληψη τριών ΔΕ Τεχνιτών Κηπουρών 
και έξι ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών. 
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα 
κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας 
Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγι-
είς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 
έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & 
Μικρουλέα γωνία).

Νέες θέσεις εργασίας
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 27/09
Cineplexx One Salonica (Γιαννιτσών 61 & Κωλέτ-
τη 34, τηλ. 2310 515351)
Αίθουσα 1  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 4K )
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 17:30, 
19:20 Σαβ-Κυρ: 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:20)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:15, 23:30)
Αίθουσα 2  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 16:30, 
18:20 Σαβ-Κυρ: 12:30, 14:30, 16:30, 18:20)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:40, 23:00)
Αίθουσα 3  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 12:15)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 17:15 Σαβ-Κυρ: 14:15, 
17:15)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:00)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:00)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:15)
Αίθουσα 4  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 18:00 
Σαβ: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:10 Κυρ: 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Παρ & Κυρ-Τετ: 20:20)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:45)
Αίθουσα 5  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 15:15)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών: Πεμ-Παρ & Τρι-Τετ: 17:45 Σαβ-Κυρ: 
11:45, 17:45)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Κυρ & Τρι-Τετ: 19:40)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Κυρ & Τρι-Τετ: 22:00)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Δευ: 17:00, 19:00)

LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: Δευ: 21:00, 23:15)
Αίθουσα 6  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 18:40, 21:30 Σαβ-Κυρ: 
12:45, 15:45, 18:40, 21:30)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 18:40, 21:30 Σαβ-Κυρ: 
12:45, 15:45, 18:40, 21:30)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL SURROUND D.T.S.)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Κυρ & 
Τρι-Τετ: 17:00, 19:00 Σαβ-Κυρ: 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Δευ: 17:45)
LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Κυρ & Τρι-Τετ: 21:00, 23:15)
Αίθουσα 8  (ΘΕΡΙΝΗ DOLBY DIGITAL DTS)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 19:50)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:30)
Odeon Μακεδονία- Πρώην STER (Τομπάζη 15, 
Πυλαία, τηλ. 8018017837, 2108092690)
Αίθουσα 1  (DOLBY DIGITAL EX D.T.S. - 4K)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.00, 23.00 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 17.10)
Αίθουσα 10  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.50, 22.00 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 15.50)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19. 
00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 17.00 ΚΥΡ: και 13.00, 15.00)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.20)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.00, 
18.00 ΚΥΡ: και 12.00, 14.00)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.10, 23.30)

Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.30 ΚΥΡ: και 12.30, 14.30)
LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.40, 22.40)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
19.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 17.30 ΚΥΡ: και 11.30, 13.30, 
15.30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
19.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 17.30 ΚΥΡ: και 11.30, 13.30, 
15.30)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.30)
Αίθουσα 9  (DOLBY SRD - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.15 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.15 ΚΥΡ: και 12.15, 14.15)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.00)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορίες: 
2310290290, κρατήσεις: 14560, online: www.
odeon.gr & www.i-ticket.gr)
Αίθουσα 1  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμενο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.00, 
18.00)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.00, 23.00)
Αίθουσα 2  (DOLBY)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.30)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.50)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - THE HITMAN’S 
BODYGUARD 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 22.40)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.10)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 

(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.00, 21.00)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.30)
LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.40, 22.50)
Αίθουσα 5  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.10)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.10, 22.00)
Αίθουσα 6  (DOLBY DIGITAL)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 
17.00)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.30)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)

Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.30)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.30, 23.10)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.40, 22.10)

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999)
Αίθουσα 1  (D.T.S. Sound)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:00)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:20, 23:40)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 16:10)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  

Σκηνοθεσία: Τέιλορ Σέρινταν 
Παίζουν οι: Τζέρεμι Ρένερ, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Τζον Μπέρνταλ

Μία κοπέλα βρίσκεται νεκρή σε μία απομονωμένη ινδιάνικη περιοχή 
της Αμερικής. Μία νεοσύλλεκτη πράκτορας του FBI θα αναγκαστεί 
να συνεργαστεί με έναν ντόπιο κυνηγό άγριων ζώων με την ελπίδα 
να εξιχνιάσει την υπόθεση. Ο κυνηγός έχει ισχυρούς δεσμούς με την 
τοπική κοινότητα καθώς και ένα παρελθόν που τον κατατρέχει και τον 
ωθεί να κάνει τα πάντα για ανακαλύψει τους ενόχους.

Σκηνοθεσία: Αλεξάντρ Μπουστίγιο, Ζουλιέν Μορί 
Παίζουν οι: Στίβεν Ντορφ, Φιν Τζόουνς, Λίλι Τέιλορ, Νικόλ Άντριους, Τζέιμς 
Μπλουρ, Σαμ Στράικ, Τζέσικα Μάντσεν, Σαμ Κόουλμαν, Βανέσα Γκρας

Ο μετέπειτα ψυχικά άρρωστος εκτελεστής με το πριόνι συναντάται σε νεαρή 
ηλικία όπου, μαζί με ακόμα τρεις συγκρατούμενούς του, δραπετεύουν από την 
ψυχιατρική κλινική στην οποία βρίσκονται έγκλειστοι, απαγάγοντας και μια 
νοσοκόμα την οποία βυθίζουν στον απόλυτο τρόμο. Ένας εξίσου διαταραγ-
μένος ψυχικά αστυνομικός αρχίζει να τους κυνηγάει, με αποτέλεσμα ένα 
από τα παιδιά να πέσει θύμα του και να καταστραφεί το μυαλό του για πάντα. 
Κάπως έτσι, ένα αδυσώπητο τέρας γεμάτο μίσος και οργή γεννιέται και ζητά 
εκδίκηση: ο Leatherface!

Σκηνοθεσία: Μπεν Σάροκ 
Παίζουν οι: Μπάρμπαρα Γκοέναγκα, Τζοσέμπα Ουσαμπιάγκα

Ο σκηνοθέτης παρακολουθεί τις «αποτυχημένες» προσπάθειες ενός 
ζευγαριού να βρει ένα χώρο για να ζήσουν τον έρωτα τους (πικαδέρο 
είναι μια Ισπανική λέξη που αναφέρεται σε δημόσιους χώρους που 
πηγαίνουν οι εραστές που δεν έχουν δικό τους σπίτι), καθώς όπου κι αν 
βρεθούν κάποιος ή κάτι θα τους διακόψει. Μια φανταστική ρομαντική 
κομεντί των καιρών της κρίσης που δεν αφήνει καμία παράμετρο της 
ζωής μας ανεπηρέαστη.

Wind river Leatherface Pikadero
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(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:50)
Αίθουσα 10  (DIGITAL D.T.S. SOUND GOLD CLASS)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 23:15)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:20)
Αίθουσα 2  (DOLBY DIGITAL)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:10, 23:30)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:10)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:00, 17:00)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:45, 23:10)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
18:40 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:10, 16:20, 18:40)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL - COSMOTE)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:30, 22:50)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
18:30 ΣΑΒ : 14:30, 16:30, 18:30 ΚΥΡ : 12:20, 14:30, 16:30, 18:30)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:30)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(DOLBY ATMOS - Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:50, 00:10)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:30 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:30, 15:30, 17:30)
Αίθουσα 6  (MAX SCREEN DIGITAL SOUND D.T.S. - COSMOTE)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:00 ΣΑΒ : 14:45, 17:00 ΚΥΡ : 12:30, 14:45, 17:00)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:15, 22:20)

Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:10, 21:00, 23:50 
ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:20, 18:10, 21:00, 23:50)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΚΥΡ : 12:10)
Αίθουσα 8  (COSMOTE)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
18:00 ΣΑΒ : 14:00, 16:00, 18:00 ΚΥΡ : 12:00, 14:00, 16:00, 18:00)
LEATHERFACE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:00, 22:00, 00:00)
Αίθουσα 9  (GOLD CLASS)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:40, 19:50 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:20, 17:40, 19:50)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:00)

ΘΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣ (Λεωφ. Στρατού, τηλ: 2310292304)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: 19.40)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: 21.10)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: 23.20)

ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 3, τηλ: 
2310829457)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: 20.00)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: 21.45)

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Εμπορικό Κέντρο «Castle 
Mall»,τηλ:231 020 0912)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμπτη - Τετάρτη 19.45)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Πεμπτη - Κυριακή 21.30)

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 27/09

Kingsman The emoji movie

Victoria and abdul

Σκηνοθεσία: Μάθιου Βον 
Παίζουν οι: Κόλιν Φερθ, Τζούλιαν Μουρ, Τάρον Έγκερτον, Μαρκ Στρονγκ, Χάλι Μπέρι, Έλτον Τζον, Τσάνινγκ Τάτουμ, Τζεφ 
Μπρίτζες

Η ταινία «Kingsman: H Μυστική Υπηρεσία» έμαθε στον κόσμο την Kingsman – μία ανεξάρτητη, διεθνή υπηρεσία πλη-
ροφοριών που δουλεύει με το πιο υψηλό επίπεδο διακριτικής ευχέρειας, της οποίας ο απόλυτος στόχος είναι να κρατάει 
τον κόσμο ασφαλή. Στο «Kingsman: ο Χρυσός Κύκλος», οι ήρωές μας έρχονται αντιμέτωποι με μία νέα πρόκληση.Όταν 
καταστρέφονται τα κεντρικά τους γραφεία και ο κόσμος βρίσκεται σε ομηρία, το ταξίδι τους, τους οδηγεί στην ανακάλυψη 
ενός οργανισμού κατασκοπίας στην Αμερική με το όνομα Statesman, η ίδρυση του οποίου συμπίπτει χρονικά με την 
ίδρυση του δικού τους οργανισμού.Σε μια νέα περιπέτεια που δοκιμάζει τις αντοχές και την εξυπνάδα των πρακτόρων 
τους στα άκρα, αυτές οι δύο ελίτ μυστικές οργανώσεις συνεργάζονται για να εξουδετερώσουν τον αδίστακτο, κοινό εχθρό 
τους, προκειμένου να σώσουν τον κόσμο, μια διαδικασία που έχει αρχίσει να γίνεται συνήθεια στον Έγκσι.

Σκηνοθεσία: Τόνι Λεόντις

Η ταινία Emoji ξεκλειδώνει τον μυστικό κόσμο που βρίσκεται μέσα στο smartphone σου. Κρυμμένος μέσα στο app της 
Μηνυματούπολης, που φιλοξενεί όλα τα emojis, τα οποία ελπίζουν πως κάποτε θα επιλεχτούν από κάποιον χρήστη. Σε 
αυτό τον κόσμο, κάθε emoji έχει μια συγκεκριμένη έκφραση στο πρόσωπό του- εκτός από τον Τζιν, ένα πληθωρικό emoji 
που έχει γεννηθεί χωρίς φίλτρο και «παίζει» με διαφορετικές εκφράσεις. Αποφασισμένο να γίνει κανονικό όπως τα 
υπόλοιπα, ο Τζιν ζητάει την βοήθεια του Κόλλα-Πέντε, του καλύτερου του φίλου και της μυστηριώδους χάκερ Ατίθασης. 
Μαζί θα ζήσουν μια επική, ανεπανάληπτη περιπέτεια μέσα από applications, το καθένα από τα οποία έχει τον δικό του 
άγριο, μα διασκεδαστικό κόσμο, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τον Κώδικα που θα επισκευάσει τον Τζιν. Αλλά όταν 
ένας μεγαλύτερος κίνδυνος απειλεί τα smartphones, τότε η μοίρα όλων των Emojis εξαρτάται από τους τρείς φίλους, 
που πρέπει να σώσουν τον κόσμο (τους) πριν αυτός καταστραφεί.

Παίζουν οι: Τζούντι Ντεντς, Ολίβια Γουίλιαμς, Μάικλ Γκαμπόν, Αλί Φαζάλ, Αντέλ Αχτάρ

Η ταινία αφηγείται την αναπάντεχη φιλία που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στη βασίλισσα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας Βικτώρια 
(Τζούντι Ντενς) κι έναν Ινδό, τον Αμπντούλ, (Αλί Φαζάλ), μέλος του υπηρετικού της προσωπικού, κατά τα τελευταία χρόνια της 
ζωή της. Οι δυο τους θα έρθουν κοντά και μέσα από τη δική του ματιά, η βασίλισσα θα δει τον κόσμο με άλλη οπτική και θα τον 
χρίσει έμπιστο δάσκαλο και πνευματικό σύμβουλό της, γεγονός που θα εξοργίσει τον κύκλο της.
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Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#προτάσεις_θεάτρου

Η θεατρική παράσταση «Χωρίς γλουτένη» θα ανέβει στο θέατρο Αθήναιον το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 
21:00. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.

Η Ήρα Κατσούδα, μία από τις πιο αξιόλογες Ελληνίδες κωμικούς, επιλέγει και παρουσιάζει το σύνολο των 
καλύτερών της κειμένων στη σόλο παράσταση. Με γρήγορες εναλλαγές και θεματολογίες που αντλού-
νται τόσο από προσωπικά βιώματα όσο και από την καθημερινότητα, η Ήρα παρουσιάζει την αφρόκρεμα 
της δουλειάς της. Με φρέσκια, νεανική ματιά και πάντα μέσα από το πρίσμα της κωμωδίας σχολιάζει την 
πραγματικότητα και δεν διστάζει να αυτοσαρκαστεί. Κείμενα που αγαπήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
ταξίδεψαν σχεδόν σε όλη τη χώρα, συγκεντρωμένα σε μια και μόνο παράσταση, η οποία θα βιντεοσκοπηθεί 
και θα αποτελέσει το πρώτο βιντεοσκοπημένο γυναικείο special της Ελλάδας.

Το «Ορλάντο» της Βιτζίνια Γουλφ θα ανέβει στο 
Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών 28, 29, 30 
Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές ει-
σιτηρίων: 12 ευρώ το κανονικό, 8 ευρώ γα φοιτητές 
και άτομα άνω των 65 ετών, 5 ευρώ για ανέργους 
και ατέλειες. Ένα πλάσμα, χωρίς τους συνηθισμέ-
νους ανθρώπινους περιορισμούς του γήρατος και 
του θανάτου, ξεκινά τη ζωή του ως Άγγλος ευγενής 
κατά την ελισαβετιανή εποχή και φτάνει ως χειρα-
φετημένη γυναίκα στον 20ό αιώνα. Ζει αναρίθμητες 
εμπειρίες, τόσο ως άνδρας όσο και ως γυναίκα, και 
δοκιμάζει τη ζωή με λύσσα επιζητώντας διαρκώς 
τη βαθιά και πραγματική συνάντηση με τους αν-
θρώπους, αυτή τη «φωνή που απαντά σε μια άλλη 
φωνή».  Η παράσταση τοποθετεί την Ορλάντο σε 
ενεστώτα χρόνο, στο «εδώ» και στο «τώρα» λίγο 
πριν το τέλος της. Σε μια οριακή στιγμή σαν αυτή, 
μας αφηγείται τις κορυφαίες εποχές της ζωής της 
σε μια ύστατη προσπάθεια για ανθρώπινη επαφή. 
Μέσα από τη μνήμη έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τις 
πιο ακραίες εμπειρίες της, άλλοτε γήινες και φυσι-
κές κι άλλοτε υπερβατικές. Πιάνει την ιστορία της 
από την αρχή, όπως πάντα κάνουμε όταν μας ζώνει 
το άγνωστο ή ο θάνατος. Ερμηνεία: Αμαλία Καβάλη. 

Το θρυλικό έργο  «Τι απέγινε η Μπέημπι Τζέην» ανεβαίνει από τη Λυκόφως στο Θέατρο  ΕΓΝΑΤΙΑ, από 27 Σε-
πτεμβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Ημέρες και ώρες: Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη και Παρασκευή 
στις 21:15, Σάββατο στις 18:30 και στις 21:30, Κυριακή στις 20:00. Τιμές εισιτηρίων:  17 ευρώ το κανονικό και  12 
ευρώ για φοιτητές, άνεργους και ΑμεΑ.

Η Τζέην Χάντσον, ένα παιδί θαύμα στα λαμπερά σόου του 1917, μεγαλώνει υπό τη σκιά της ομορφότερης και πιο 
ταλαντούχας αδελφής της, Μπλανς, μεγάλης σταρ των μελό του Χόλυγουντ στη δεκαετία του 30. Τώρα, είκοσι 
χρόνια μετά από το τρομακτικό ατύχημα για κάποιους, απόπειρα δολοφονίας για άλλους, που έχει αφήσει ανά-
πηρη την Μπλανς, οι δυο τους συνεχίζουν να μένουν μαζί. Όταν η πραγματικότητα αρχίζει να τις πιέζει, το πάλαι 
ποτέ χρυσό κορίτσι, η Μπέημπι Τζέην, εκτροχιάζεται σε ένα μοναδικό σαδιστικό παιχνίδι χωρίς φραγμούς. Πώς 
θα καταφέρει να γλιτώσει η παράλυτη Μπλανς; Ταυτόχρονα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ, αλλά και ξεκαρ-
διστική μαύρη κωμωδία, το έργο εδώ και πενήντα χρόνια έχει αποτελέσει μήλο της έριδας για τους ανθρώπους 
του θεάτρου, καθώς οι θεατρικές του δυνατότητες είναι απεριόριστες. Ερμηνεύουν οι: Ρούλα Πατεράκη,  Μπέτυ 
Λιβανού, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Αλέξιος Διαμαντής. 

Η «Αφήγηση της Αντιγόνης» θα ανέβει στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 29 Σεπτεμ-
βρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανο-
νικό και 8 ευρώ το μειωμένο.

Θεατρικός μονόλογος βασισμένος στην μαρτυρία της 
Αντιγόνης Μαυρομματοπούλου. Από την Τραπεζούντα 
στη Θεσσαλονίκη 1912-1946, μια πορεία, 12 σταθμοί. 
Η σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Μια μετακί-
νηση. Μια προσφυγιά. Συνέβη τότε. Συμβαίνει τώρα. 
Θα ξανασυμβεί αύριο. Μια υπόθεση οικογενειακή που 
αποδεικνύεται οικουμενική και άχρονη. Η πολιτισμένη 
Ευρώπη και η εμπόλεμη Ανατολή είναι η αφορμή, ώστε 
η κατάθεση ζωής της Αντιγόνης Μαυρομματοπούλου 
να διαμορφωθεί σε θεατρικό μονόλογο, προκειμένου 
να αναβιώσει μια ιστορία που ξεπερνά το προσωπικό 
βίωμα και γίνεται πραγματικότητα για ολόκληρους 
λαούς, για κάθε «Αντιγόνη».  Με σκηνικό και φόντο 
αρχειακό υλικό της εποχής, επεξεργασμένο έτσι ώστε 
να τονίζεται η κυκλικότητα της ιστορίας, παρελθόν και 
παρόν γίνονται ένα για να μας θυμίζουν ότι δεν ευ-
θύνεται η ιστορία που μας κοροϊδεύει, αλλά εμείς που 
δεν μαθαίνουμε ποτέ από αυτήν. Πρόθεση του έργου 
είναι να μεταδώσει την αίσθηση ότι ο ξεριζωμός είναι 
κληρονομιά που μοιραζόμαστε όλοι.

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

 ΟΡΛΑΝΤΟ

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Η ΜΠΕΗΜΠΙ ΤΖΕΗΝ

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
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«Ο τελευταίος του πάρτι» είναι το δεύτερο 
βιβλίο της Ιφιγένειας Κολλάρου.  Η περίλη-
ψη του βιβλίου αναφέρει: «Μια κηδεία, μια 
παρέα με λαμπρό παρελθόν, στάσιμο παρόν 
και θολό μέλλον, ένας μεγάλος έρωτας σε 
παρακμή, ένας νεοάνεργος μεσήλικας με τα 
υπαρξιακά του σε έξαρση, μια μεγαλοκοπέ-
λα που φοβάται τη δέσμευση και μια χώρα 
σε κρίση. Σε μια εποχή περικοπών όλα είναι 
σε ύφεση και υπό διαπραγμάτευση: συναι-
σθήματα, όνειρα, σχέσεις. Οι ισορροπίες 
χάνονται, τα υπαρξιακά γιγαντώνονται και 
τα ερωτηματικά κάνουν παρέλαση. Η αβε-
βαιότητα και το παράλογο γίνονται μέρος 
της καθημερινότητας και ο καθένας ψάχνει 
τους δικούς του μηχανισμούς επιβίωσης».

Τα «Σημειωματάρια» μας μισανοίγουν την 
πόρτα της εσωτερικής ζωής του Γάλλου Άλ-
μπερ Καμύ, σε μια ατμόσφαιρα οικειότητας 
που φωτίζει το έργο του, ενώ αποτελούν, 
παράλληλα, μια θαυμαστή μαρτυρία για τη 
σχέση του με τον κόσμο. «Πρώτα πρώτα 
πρέπει να σωπαίνουμε – να καταργούμε το 
κοινό και να έχουμε το κουράγιο της αυτο-
κριτικής. Να εξισορροπούμε μια προσεκτική 
καλλιέργεια του σώματος με την πλήρη συ-
νείδηση της ζωής. Να εγκαταλείπουμε κάθε 
αξίωση και ν’ αφοσιωνόμαστε σ’ ένα διπλό 
έργο απελευθέρωσης – ως προς τα χρήματα 
και ως προς τις ματαιοδοξίες και τις μικρο-
ψυχίες μας…», αναφέρει μεταξύ άλλων ο 
Καμύ.

Οι «Ατροφικές Συνειδήσεις»  είναι η πρώτη 
ποιητική συλλογή της Νάνσυ Γιοβάνογλου, 
που αποτελείται από 35 ποιήματα, τα οποία 
κυρίως αναφέρονται στο ανεκπλήρωτο του 
έρωτα. Σε μια γενικότερη ματαιότητα που 
καταβάλλει τον ερωτευμένο, ο οποίος όμως 
δε σταματάει στιγμή να αναζητάει τον εαυτό 
του στην ποίηση και στην τέχνη συλλήβδην. 
Η Ν.Γιοβάνογλου κατάγεται από τα Χανιά 
της Κρήτης, είναι φιλόλογος και έχει  κάνει 
εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Η ίδια πε-
ριγράφει ότι από μικρή ηλικία ξεκίνησε την 
συγγραφή.  

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ)

ΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ

#books

Το μυστικό ημερολόγιο ενός αμετανόητα 
νέου ογδοντατριάχρονου που μεταφράζε-
ται ταυτόχρονα σε 35 γλώσσες. «Μπορεί 
ο Χέντρικ Χρουν να είναι γέρος, αλλά δεν 
είναι ακόμα νεκρός, ούτε σκοπεύει να αφή-
σει τα γεράματα να τον πάρουν απο κάτω. Η 
αλήθεια είναι ότι οι καθημερινές του βόλτες 
γίνονται όλο και μικρότερες, γιατί τα πόδια 
του αρνούνται να τον ακολουθήσουν και οι 
επισκέψεις στον γιατρό συχνότερες. Από τε-
χνική άποψη είναι ηλικιωμένος. Όμως γιατί 
να βλέπει τη ζωή πίσω από το παράθυρο 
πίνοντας καφέ και περιμένοντας το αναπό-
φευκτο τέλος; Επιφανειακά ανάλαφρο αλλά 
κυρίως ειλικρινές και άμεσο, το ημερολόγιο 
του Χέντρικ Χρουν ανοίγει την πόρτα ενός 
οίκου ευγηρίας στο βόρειο Άμστερνταμ, για 
να παρακολουθήσουμε από μέσα τα πάνω 
και τα κάτω της ζωής για έναν ολόκληρο 
χρόνο. Όταν φτάνει η τελευταία μέρα του 
χρόνου, ο αποχωρισμός απ’ αυτόν τον χαρι-
σματικό ήρωα δεν είναι καθόλου εύκολος», 
αναφέρει η περιγραφή του βιβλίου. 

Το βιβλίο «Ένας χωρισμός» είναι  ένα μυ-
θιστόρημα με φόντο τη Μάνη, της Katie 
Kitamura. Μία νεαρή γυναίκα και ο άπιστος 
σύζυγός της συμφωνούν ότι ο γάμος τους 
έχει τελειώσει. Αποφασίζουν να μην απο-
καλύψουν σε κανέναν τον χωρισμό τους. 
Όμως μια μέρα και ενώ η γυναίκα έχει 
προχωρήσει πια στη ζωή της, μαθαίνει ότι 
ο Κρίστοφερ, ο άνθρωπος που παραμένει 
τυπικά σύζυγός της, έχει εξαφανιστεί. Είχε 
μεταβεί στον Γερολιμένα της Μάνης, όπου 
έκανε έρευνα πάνω στις μοιρολογίστρες 
της περιοχής, για το επόμενο βιβλίο του. 
Παρότι η ηρωίδα αμφιταλαντεύεται, τελι-
κά αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα. 
Μετέωρη ψυχολογικά και συναισθηματικά 
στο άγριο περιβάλλον της Μάνης, αναζητά 
τα αίτια που οδήγησαν τον γάμο της σε απο-
τυχία, συνειδητοποιώντας παράλληλα πόσο 
λίγα γνώριζε πραγματικά για τον άντρα που 
αγαπούσε. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΚΑΝΩ  
ΚΑΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Στο ερώτημα «Μα τι κάνουν οι μεγάλοι όλη 
μέρα;» η συγγραφέας της Virginie Morgand 
δίνει την απάντηση μέσα από το βιβλίο. Ο 
αναγνώστης θα βρει την απάντηση μέσα 
στις σελίδες αυτού του βιβλίου που περιέχει 
περισσότερα από εκατό επαγγέλματα.

«Ανακάλυψε δεκατέσσερις διαφορετικούς 
εργασιακούς χώρους, όπως η φάρμα, το 
νοσοκομείο ή το σχολείο κι έπειτα γύρισε 
σελίδα για να δεις τι επάγγελμα κάνει κάθε 
μεγάλος εκεί. Με το βιβλίο αυτό, τα μικρά 
παιδιά θα μπορέσουν να γνωρίσουν τα 
επαγγέλματα και ίσως έτσι να μπορέσουν 
να αποφασίσουν τι δουλειά θέλουν να κά-
νουν όταν μεγαλώσουν ή έστω να πάρουν 
μερικές ιδέες», σημειώνεται στην περιγρα-
φή του βιβλίου.

ΜΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ  
ΟΛΗ ΜΕΡΑ;

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr
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Τολμηρή γραφή - πρόδηλα φιλική
ΣΤΕΡΝΟΓΡΑΦΑ

Του Θανάση Παπαμιχαήλ *

⍟ Η μνήμη νωπή, η ιστορική κρίση αργεί, η δι-
αστρέβλωση καραδοκεί, η πολιτική κατατονία 
ανθεί, τα πολιτικά αφηγήματα επαναλαμβάνονται 
στη ΔΕΘ, στοχεύοντας την αδιάφορη μάζα πολι-
τών και τηλεθεατών, που συνήθισε να καταπίνει 
χρόνια τώρα αμάσητες τις εξαγγελίες και στο τέ-
λος να πληρώνει και τον «λογαριασμό».

⍟ Μονές και διπλές οι εξετάσεις πανελλαδικού 
τύπου, στo πλαίσιo της συνολικής μεταρρύθμισης 
του λυκείου, είναι ακόμη στα «συρτάρια» μυαλού 
των υπεύθυνων και δημόσιων φωριαμών. Η φι-
λοσοφία τους είναι βασισμένη στο «και τούτα ποι-
είν και κείνα μη αφιέναι»!

⍟ Το κλίμα ευφορίας ή Εφορίας, είναι διάχυτο 
στις ελληνικές οικογένειες μετά την αποστολή ευ-
χετηρίου επιστολής του ΕΝΦΙΑ, καλωσορίσματος 
από τις διακοπές. Θα ακολουθήσουν ευχετήριες 
επιστολές, e-mails, εξώδικα και κατασχετήρια 
από όλες τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους 
με βασικό μήνυμα το λαϊκό ρεφραίν του Γιάννη 
Πάριου «ποτέ δεν σε ξεχνώ»!

⍟ Ριάλιτι, είναι η φετινή επένδυση για όλα τα κα-
νάλια, μετά τη θριαμβευτική επιτυχία του survivor. 
Η τηλεοπτική ψυχαγωγία φέρνει τεράστια κέρδη 
στα ταμεία από χορηγούς και διαφημίσεις. Μέχρι 
στιγμής μετράμε τρία ριάλιτι επιβίωσης. Τώρα το 
ποιο κανάλι θα επιβιώσει θα το δούμε όταν κά-
νουν ταμείο….

⍟ Πολιτικοί γυρολόγοι πιάνουν στασίδι από το 
πρωί, στα λιγοστά ευτυχώς, τηλεοπτικά παράθυ-
ρα, άλλοι για να αποδομήσουν την κυβερνητική 
παράταξη, κι άλλοι να συνεχίσουν το αειθαλές μο-
ντέλο παραποίησης της πραγματικότητας. Πλού-
σιο το λέγειν, και ανεξάντλητο το σπορ της πολιτι-
κής απάτης. Αγνωσία ή πολιτική τοξίνη;

⍟ Χαμένοι στη μετάφραση, θα είναι όσοι προσπα-
θήσουν να αποκωδικοποιήσουν τα κρυφά μηνύ-
ματα των ομιλιών των αρχηγών κομμάτων από το 
Βελλίδειο. Μετρ ψευδολογίας ο ένας με ροπή στη 
δημαγωγία, και στη δίνη του πρόσκαιρου «θα», 
αντιπολιτευτικές ριπές οι άλλοι με εμφανή τη 
βουλιμία για τις καρέκλες της εξουσίας. Εξαγγε-
λίες και ατάκες για tweets και ανέκδοτα.

⍟ Αισίως φτάσαμε να χρωστάμε, ως κράτος, 325 
δις ευρώ και έχουμε την αναίδεια να μιλάμε για 
εξόδους από Μνημόνια και επιτροπείες. Στο μόνο 
που μπορούμε να σηκώσουμε δάχτυλο, είναι 
μπροστά στον καθρέφτη. Διαφορετικά, κότες λυ-
ράτες!

⍟ Κάθε γωνιά και ένα «σαράφικο» να αγοράζει 
ότι απέμεινε από τα ασημικά της οικογένειας. 
Ρολόγια, κοσμήματα, χρυσές λύρες, αυτοκίνητα, 
μηχανές, βορά στις καθημερινές απαιτήσεις επι-
βίωσης μιας κοινωνίας που ήθελε και τα ‘παθε με 
τους πολιτικούς που εκλέγει τόσα χρόνια. Και το 
σήριαλ συνεχίζεται με νέους πρωταγωνιστές, με-
ταλλαγμένους πολιτικά! Υπάρχει και έλλειμμα από 
λίπασμα για τα άγονα μυαλά πολλών πολιτών! 

⍟ Οπερετική διαδικασία χαρακτηρίζουν πολλοί 
τον τρόπο ανάδειξης του νέου αρχηγού της κε-
ντροαριστεράς. Το ίδιο έλεγαν και για τη διαδι-
κασία της κεντροδεξιάς πριν από δύο χρόνια και 
την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το  μόνο 
διαφορετικό των δύο διαδικασιών είναι ότι στη 
δεύτερη υπήρχε κόμμα και έψαχναν αρχηγό, εδώ 
ψάχνουν αρχηγό για να ηγηθεί ενός κόμματος 
που θα δημιουργηθεί εκ των υστέρων! Η προσω-
πική πολιτική επιβίωση πάνω απ’ όλα. Κόμματα, 
ιδεολογίες, σύμβολα, πολιτικές θέσεις, μπορούν 
να περιμένουν. Προέχει η επίτευξη των ατομικών 
στόχων με πολλή δόση ατέρμονης πολιτικής αε-
ρολογίας.

⍟ Νισάφι πια με αυτά τα γάντια. Ο ένας το πετάει, 
ο άλλος το σηκώνει! Άγραφος νόμος, αν μπεις στα 
χωράφια του άλλου! Τα παίρνει στο κρανίο κατά 
τη λαϊκή έκφραση και σε καλεί σε μονομαχία στα 
αλώνια και σαλόνια των τηλεοράσεων. Θεωρεί-
ται ύβρις και ακολουθεί η Νέμεσις. Βέβαια, χω-
ρίς θεατές μιας και οι πολίτες έχουν βαρεθεί να 
ακούνε και να βλέπουν fake πολιτικές μονομαχί-
ες. Προτιμούνε Ντάνο έναντι Μάριου.

⍟ Απόρροια της μνημονιακής λαίλαπας που ενέ-
σκηψε, είναι και η κρίση των αξιών, μετά την οι-
κονομική, πολιτική, παραγωγική. Κάτι σαν σκυ-
ταλοδρομία! Μνημόνιο επί αξίες σε στίβο των 
οκτώ ετών. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να 
εξηγήσουν κάθε έκνομη πράξη. Κρίση αξιών και 
μολότοφ κάθε σαββατόβραδο στα Εξάρχεια, κρί-
ση αντιπροσωπεύσεις θεσμών, οι προπηλακισμοί 
πολιτικών στελεχών κομμάτων, αξιωματούχων 
αυτοδιοίκησης και οργανισμών. Κρίση δημιουρ-
γική και προφητική των μελλούμενων, το άσμα 
«κρίση με πιάνει κρίση, κι ένας ολόκληρος στρα-
τός δεν θα μπορεί να με κρατήσει».

⍟ Ψηφοθηρικό παιχνίδι στην επέτειο ίδρυσης του 
ΠΑΣΟΚ, έπαιξε ο Αλέξης με τη συνέντευξη του για 
τον Ανδρέα. Το σύνολο της αντιπολίτευσης αντί να 
αδιαφορήσει, το σήκωσε με επιθέσεις και η στό-
χευση του καπελώματος της επετείου επετεύχθη. 
Ρίξανε και πάλι νερό στο μύλο του ΣΥΡΙΖΑ.

⍟ Φοράει τη λεοντή του ασυμβίβαστου εντός 
των χωρικών υδάτων, φυτρώνει εκεί που δεν τον 
σπέρνουν, θέλοντας να βρίσκεται στην καθημερι-
νή επικαιρότητα, καθορίζοντας την ατζέντα των 
ΜΜΕ. Και δυστυχώς η αντιπολίτευση τον ακο-
λουθεί κατά πόδας, αμυνόμενη αντί να επιτεθεί 
με θετικό αφήγημα για το μέλλον του δύσμοιρου 
τόπου μας. 

*Ο κ. Παπαμιχαήλ είναι επικοινωνιολόγος

#opinion
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#κοινωνία

«Ως Δημοτική Αρχή του δήμου Αριστοτέλη, 
εκπροσωπώντας την πλειοψηφία της τοπι-
κής κοινωνίας, νοιώθουμε την ανάγκη, να 
εκφράσουμε την έκπληξή μας και την έντονη 
αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν με αφορμή 
τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της μεταλ-
λευτικής δραστηριότητας στον τόπο μας. Δεν 
μας εκπλήσσει η εκβιαστική τακτική της Ελλη-
νικός Χρυσός γιατί αυτή μας είναι γνωστή από 
την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στην 
περιοχή μας. Ήρθε με το δόγμα «όλα ή τίπο-
τα» και με αυτό πορεύεται έως σήμερα, προ-
σπαθώντας να ξεπεράσει το ανεφάρμοστο του 
φαραωνικού της σχεδίου εκμετάλλευσης», 
σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Τονί-
ζουν δε πως δεν πρόκειται για αδειοδότηση 
ρουτίνας «όπως ισχυρίζεται η Ελληνικός Χρυ-
σός, αλλά για κρίσιμης σημασίας θέμα καθώς 
το συγκεκριμένο φράγμα εδράζεται πάνω στο 
σεισμικό ρήγμα που έδωσε στο πρόσφατο πα-
ρελθόν σεισμούς εντάσεως 7R, ενώ από ελέγ-
χους των αρμόδιων υπηρεσιών προέκυψε 
ότι δεν τηρήθηκαν καν τα προβλεπόμενα της 
μελέτης εφαρμογής και ο χώρος αυτό τώρα 
καλείται να υποδεχτεί τόνους επικίνδυνων το-
ξικών αποβλήτων».

«Απαιτούν γη και ύδωρ»

Όπως τονίζει ο δήμος, η εταιρεία εντείνει τον 
εκβιασμό προς την Ελληνική Κυβέρνηση, 
απαιτώντας «γη και ύδωρ» και για τις Σκου-
ριές, με την τροποποίηση της άδειας εγκατά-
στασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 
παρότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει προσφύγει 
στην διαιτησία για σοβαρότατα προβλήματα 
που έχουν προκύψει. «Εύλογα λοιπόν δημι-
ουργείται το ερώτημα τι νόημα θα έχει η όποια 
διαδικασία της διαιτησίας εάν εκ των προτέ-
ρων δοθούν από το Υπουργείο οι άδειες που 
απαιτεί εκβιαστικά η εταιρεία; Ως Δημοτική 
Αρχή, έχουμε εκφράσει εξ αρχής την πλήρη 
αντίθεσή μας στην οποιαδήποτε επέκταση της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας στον τόπο μας, 
θεωρώντας ότι αυτή αντιστρατεύεται στην 
προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, 

η μεταλλευτική δραστηριότητα ανταγωνίζεται 
και όλες τις υπόλοιπες οικονομικές δραστη-
ριότητες στην περιοχή και θα χαθούν πολλές 
χιλιάδες θέσεις εργασίας από τον τουρισμό, 
την αλιεία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη 
μελισσοκομία, την οικοδομική δραστηριότη-
τα, τη δασική εκμετάλλευση, τη μεταποίηση, 
όχι μόνο σε ολόκληρη την Χαλκιδική, αλλά και 
στην Θεσσαλονίκη που τροφοδοτεί ή εξυπη-
ρετεί την Χαλκιδική». Αίτημα του δήμου είναι 
το υπουργείο ΥΠΕΝ να πάρει πίσω τις «πα-
ράνομες άδειες για τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα, 
γιατί στο θέμα της προάσπισης του δημόσιου 
συμφέροντος και της προστασίας του περι-
βάλλοντος δεν χωρούν εκπτώσεις. Καλούμε 
την Ελληνική Κυβέρνηση να αρθεί στο ύψος 
των περιστάσεων και να μην ενδώσει σε κα-
νενός είδους αποικιοκρατικές πρακτικές μιας 
αδίστακτης πολυεθνικής εταιρείας, αλλά να 
προασπίσει αποτελεσματικά το πραγματικό 
δημόσιο συμφέρον σε μια περιοχή με αμέ-
τρητα συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως είναι 
η πατρίδα του Αριστοτέλη, η πύλη του Αγίου 
Όρους».

Η διαιτησία συνεχίζεται

Ανεξάρτητα, πάντως, από τον διάλογο και την 

έκβασή του και οι δύο πλευρές επισημαίνουν 
ότι η διαιτησία θα συνεχιστεί κανονικά. Πρέπει 
ωστόσο να σημειωθεί ότι επίμαχο θέμα των 
δύο πλευρών είναι η άδεια ηλεκτρομηχανο-
λογικής εγκατάστασης της μονάδας εμπλουτι-
σμού των Σκουριών, με την Eldorado να έχει 
ανακοινώσει επισήμως ότι αποτελεί συμβατι-
κή υποχρέωση της κυβέρνησης ανεξάρτητα 
από τη διαιτησία και τον κ. Σταθάκη να έχει 
δηλώσει επίσημα ότι η αδειοδοτική διαδικασία 
των Σκουριών «παγώνει» μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η διαιτησία.

Στα «κάγκελα» οι μεταλλωρύχοι 

Οι μεταλλωρύχοι βρέθηκαν για ακόμη μία 
φορά έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και μάλιστα αυτή τη φορά… ακόμη πιο μαζικά. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικός Χρυ-
σός Δημήτρης Δημητριάδης, μίλησε μαζί τους, 
ανακοινώντάς τους ότι: «Πήραμε τις άδειες για 
την Ολυμπιάδα, πιστεύουμε θα πάρουμε και 
την άδεια για τις Σκουριές. Μένουμε πιστοί στο 
επενδυτικό πρόγραμμα που έχουμε. Θέλουμε 
να φτιάξουμε και το εργοστάσιο στο Μαντέμ 
Λάκο για να ολοκληρωθεί και να δώσει ζωή 
το έργο σε όλη την περιοχή».

«Το φράγμα της Eldorado βρίσκεται πάνω σε σεισμικό 
ρήγμα που έδωσε σεισμούς εντάσεως 7R»!

 «ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», ΛΕΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για «εκβιαστικές πρακτικές» από την Ελληνικό Χρυσός, έκανε λόγο η δημοτική αρχή του δήμου Αριστοτέλη, ζητώντας παράλληλα από 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να πάρει πίσω τις άδειες για τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα. Συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή 

χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτο μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση να ενδίδει σε πιέσεις και εκβιασμούς». 
Την απόφαση να προχωρήσει σε «εποικοδο-
μητικό διάλογο» με το ΥΠΕΝ, έλαβε η Eldorado 
Gold, με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβου-
λο της καναδικής εταιρείας George Burns να 
ανακοινώνει τελικά την αναβολή της απόφα-
σης της εταιρείας για παύση των εργασιών 
της στη Χαλκιδική (που αποτελούνται από τα 
υποέργα των Σκουριών, της Ολυμπιάδας και 
το μεταλλείο στο Στρατώνι). «Η Eldorado Gold 
Corporation ξεκίνησε εποικοδομητικό διάλογο 
με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
με αντικείμενο την ανάπτυξη της επένδυσης 
των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, της 
θυγατρικής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε.». Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που απο-
τελούνται από τα υποέργα των Σκουριών, της 
Ολυμπιάδας και το μεταλλείο στο Στρατώνι, 
έχουν αδειοδοτηθεί το 2011 από το Ελληνικό 
Κράτος βάσει μίας ενιαίας Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)», σημειώνεται 
σε σχετική ανακοίνωση. Από την πλευρά του 
ο George Burns, σχολίασε: «Είμαστε πολύ ικα-
νοποιημένοι με την εξέλιξη αυτή. Πέραν αυτού, 
την προηγούμενη εβδομάδα το ΥΠΕΝ εξέδω-
σε μια σειρά αδειών ρουτίνας για το έργο της 
Ολυμπιάδας, οι οποίες εκκρεμούσαν εδώ και 
πολύ καιρό. Σαν αποτέλεσμα αυτών των εξελί-
ξεων, έχουμε αποφασίσει την προσωρινή ανα-
βολή της απόφασής μας να θέσουμε τα έργα 
μας στη Χαλκιδική σε καθεστώς συντήρησης». 
Ο ίδιος βέβαια τόνισε πως: «Διατηρούμε το δι-
καίωμα να θέσουμε τα έργα μας σε καθεστώς 
συντήρησης και να λάβουμε άμεσα νομικά μέ-
τρα για να προστατέψουμε την Εταιρεία και τα 
δικαιώματά μας στην Ελλάδα, σε περίπτωση 
που ο διάλογος με το ΥΠΕΝ αποδειχθεί ανε-
πιτυχής. Παράλληλα, είμαστε πεπεισμένοι ότι 
η διαδικασία της διαιτησίας που ξεκίνησε την 
περασμένη εβδομάδα από την Ελληνική Κυ-
βέρνηση θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και απο-
τελεσματικά, προς όφελος όλων των εμπλε-
κόμενων μερών». 

Διαβουλεύσεις…  
με το υπουργείο 

Της  Έλενας Καραβασίλη
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#ζώδια

Επαγγελματική ώθηση θα σας δώσει η νέα Σελήνη στην Παρθένο. 
Δεν ζείτε και από τις πιο εύκολες περιόδους της ζωής σας, αλλά 
σίγουρα είναι πολύ δημιουργική. Ξεκινήστε λοιπόν από τώρα να 
ενημερώνεστε για τα θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές 
σας δραστηριότητες ή για κάποια σημαντικά διαβήματα που 
μπορεί να εμπεριέχουν και σπουδές.

Όσον αφορά ένα πρόβλημα που σας απασχολούσε για καιρό, ίσως ήρθε η 
στιγμή να απαλλαγείτε οριστικά από την παρουσία του. Βρείτε τον τρόπο 
να κάνετε τις σωστές κινήσεις και να προχωρήσετε σε ό,τι σας ταιριάζει 
και σας αξίζει. Σήμερα, ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σας και αρχίζει μία 
θετική δόνηση στη ζωή σας, ακόμη και αν δεν υπάρξουν γεγονότα 
σημαντικά.

Οικονομικές θα είναι οι έγνοιές σας αυτές τις μέρες. Θα γεμίσετε το 
μυαλό σας με μαθηματικές πράξεις, που θα έχουν μία κοινή συνιστα-
μένη, να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες. Φροντίστε 
βέβαια και την υγεία σας, που την έχετε παραμελήσει αρκετά και 
ίσως να αρχίσει να διαμαρτύρεται το επόμενο διάστημα.

Βρίσκεστε σε μία περίοδο που θα υπάρξουν αλλαγές και νέα 
ξεκινήματα, είτε το θέλετε είτε όχι. Στις 20/9 πραγματοποιήθηκε νέα 
Σελήνη στο ζώδιό σας, στις 27 μοίρες. Είναι λοιπόν μία ένδειξη ότι 
ξεκινάτε κάτι, που ακόμη και αν οι συνθήκες στην τρέχουσα στιγμή 
δεν είναι και οι πιο ευνοϊκές, θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις για το 
επόμενο βήμα, που κυρίως θα έχει να κάνει με τους επαγγελματικούς 
σας στόχους.

Η εβδομάδα αυτή θα σας δώσει αρκετή ενέργεια για να αντιμε-
τωπίσετε κάποιους προβληματισμούς σας, που έχουν τη ρίζα τους 
στο πολύ κοντινό παρελθόν. Οι συνθήκες δεν θα είναι αυτές που 
θα θέλατε, αλλά έχετε μάθει να πολεμάτε και το ίδιο θα κάνετε και 
τώρα. Σήμερα θα αναλάβετε κάποια επαγγελματικά διαβήματα που θα 
έχουν καλή πορεία.

Δημιουργικότατη αυτή η εβδομάδα για σας. Θα πρέπει να ασχοληθείτε 
με ό,τι είχατε εγκαταλείψει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να φροντί-
σετε κάποια όνειρά σας, ώστε να ξαναζωντανέψουν. Επαγγελματικά 
ίσως δεν είναι και η πιο σταθερή περίοδος για κάτι ουσιαστικό, θα σας 
χαρίσει όμως ξαφνικές ιδέες και γεγονότα και έτσι θα νιώσετε ακόμη 
δυνατοί «παίχτες».

Πολύ σημαντική αυτή η εβδομάδα για σας. Η νέα Σελήνη απέναντι 
από το ζώδιό σας θα σας δώσει δύναμη να ξεκινήσετε κάτι νέο στην 
προσωπική σας ζωή. Μπορεί να έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά από 
αγαπημένα σας πρόσωπα, τώρα όμως θα σας δοθεί η ευκαιρία να 
ανακάμψετε ψυχικά και σωματικά. Οι ευκαιρίες θα σας περιμένουν 
και θα είναι αρκετές. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Έχετε μεγάλη επιθυμία αυτή την περίοδο να κερδίσετε το χαμένο 
έδαφος από πολλές καταστάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είστε 
γεμάτοι νέες ιδέες στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και σε φόρμα 
σε προσωπικό επίπεδο. Η εμμονή σε κάποια πράγματα θα σας φέρει 
αμηχανία, όταν κάποιοι θα σας κρίνουν γι’ αυτό.

Σημαντική η εβδομάδα αυτή, για να βρείτε χρόνο να τακτοποιήσετε 
οικογενειακά και επαγγελματικά θέματα που είχαν αφεθεί στην τύχη 
τους για ένα διάστημα. Είναι πιθανόν να έχετε πολύ περισσότε-
ρο έγνοια για τα ίδια θέματα. Μία μετακίνηση θα σας κάνει να 
ξανασκεφτείτε την προσωπική σας ζωή και να κατασταλάξετε σε 
συμπεράσματα που θα σας βοηθήσουν αργότερα.

Νέα ξεκινήματα θα υπάρξουν την περίοδο αυτή σε προσωπικό 
επίπεδο. Μπορεί να αλλάξετε ξαφνικά σκέψη για ένα σημαντικό 
γεγονός, βάζοντας τη ζωή σας σε μία νέα τροχιά. Βέβαια, μην ξεχνάτε 
ότι το παρελθόν θα παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο. Άνθρωποι που μαζί 
τους είχατε νιώσει έντονα συναισθήματα τώρα θα κάνουν και πάλι το 
πέρασμα τους από τη ζωή σας.

Ξεκινά η εβδομάδα με μία επαγγελματική επιτυχία που θα σας δώσει 
μεγάλη ώθηση ακόμη και στα οικονομικά σας συμφέροντα. Εδώ 
θα ήθελα να επισημάνω ότι το καλάθι που θα κρατάτε πρέπει να 
είναι μικρότερο των υποσχέσεων των άλλων. Έτσι θα εστιάσετε το 
ενδιαφέρον σας μόνο σε πολύ ελεγχόμενα πράγματα, χωρίς εξάρσεις 
και απογοητεύσεις αργότερα. 

Αν ψάχνατε μέσα στον μήνα μία θετική ημερομηνία για οικονομική ή 
αισθηματική ανάκαμψη, αυτές οι μέρες είναι οι πιο κατάλληλες για 
εσάς και τα συμφέροντά σας. Αν επίσης έχετε γεννηθεί τις τελευταίες 
μέρες του ζωδίου σας, αυτή η επιτυχία θα πλησιάσει περισσότερο την 
πραγμάτωση των στόχων σας. Η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει με θετικό 
τρόπο και πολύ πιθανόν να τη θυμόσαστε για πολύ καιρό.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά 
www.facebook.com/alexandra.karta 
astro.karta19@gmail.com 
Τηλ.: 695 5240 480

Ανασυγκρότηση μετά από μία τεταμένη περίοδο  
 και νέα ξεκινήματα, κυρίως, σε επιστημονικά επιτεύγματα Πόλος έλξης  

οι «Γιατροί του Κόσμου» 
Με περίπου 6.000 επισκέπτες να ενημερώ-
νονται για το έργο τους έκλεισε και φέτος για 
τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος η Διεθνής 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της 
ΔΕΗ. Ο χώρος που διατέθηκε από τη ΔΕΗ στους 
Γιατρούς του Κόσμου, φιλοξένησε τρία ιατρεία 
όπου εθελοντές ιατροί παρείχαν προληπτικό 
έλεγχο και πρωτοβάθμια κλινική εξέταση σε 
1.709 συμπολίτες μας. Πιο συγκεκριμένα, 889 
άτομα εξετάστηκαν στο οφθαλμολογικό ιατρείο, 
715 στο παθολογικό και 105 στο παιδιατρικό.

«Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος θα ήθελαν να 
ευχαριστήσουν θερμά τη ΔΕΗ για την υποστήρι-
ξη, τη HELEXPO και τους κατασκευαστές για τη 
συνεχή συμπαράσταση, τα ΜΜΕ για την προβο-
λή και βέβαια, όλους τους εθελοντές, φίλους και 
χορηγούς που συνέβαλλαν για ακόμη μία φορά 
στην υλοποίηση αυτής της δράσης» αναφέρεται 
στην σχετική ανακοίνωση.
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#social_life
Δεν έπεφτε KARFITSA στο…  
περίπτερο της KARFITSA στη ΔΕΘ! 
Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, 
πρώην και νυν υπουργοί και πλήθος κόσμου πήραν 
στα χέρια τους τη free press της Θεσσαλονίκης από το 
περίπτερο του ομίλου ΜΜΕ του Νικολάου Καραμανλή 
(KARFITSA, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, ΜΥ-ΜΥΚΟΝΟΣ κ.α.) στη 
φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ- HELEXPO. 

Πολλοί εξ’ αυτών έδωσαν συγχαρητήρια στον εκδότη 
κ. Καραμανλή για τη σταθερή ανάδειξη των θεμάτων, 
τόσο της Βόρειας Ελλάδας, όσο και της χώρας ολό-
κληρης.

Με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Φάνη Παπά

Με τον δημοσιογράφο και συνεργάτης της KARFITSA, Βασίλη 
Μάστορα

Χρύσα Σαραντοπούλου, Νικόλαος Καραμανλής, Μάκης Γιακουμάτος, 
Κώστας Κιλτίδης, Σάββας Αναστασιάδης 

Το στέλεχος του ομίλου επιχειρήσεων Νικολάου Καραμανλή, Κώστας 
Ζαχαρούδης με τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη

Νικόλαος Καραμανλής και Αναστάσιος Δημοσχάκης Νικόλαος Καραμανλής, Γιώργος Καρατάσιος και Κώστας Κιλτίδης Και ο Χρήστος Σταϊκούρας στο περίπτερο της KARFITSA

Ο κ. Καραμανλής με την υπεύθυνη διαφήμισης Αγάπη Κόρμπε 
και τη δημοσιογράφο της εφημερίδα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» Χρύσα 
Σαραντοπούλου

Το περίπτερο των εφημερίδων «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» και «KARFITSA» 
στην 82η ΔΕΘ HELEXPO

Ο Νίκος Καραμανλής με το δήμαρχο Δέλτα Μίμη Φωτόπουλο
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#αθλητικά
Ένας σπουδαίος φιλικός ποδοσφαιρικός 
αγώνας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη 
την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου μεταξύ του 
Άρη και της Μπόκα Τζούνιορς.

Το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα 
ανάψει τα φώτα του σε μια μεγάλη πο-
δοσφαιρική στιγμή. Οι Λατινοαμερικά-
νοι θα βρεθούν για δεύτερη φορά στο 
γήπεδο της Χαριλάου, καθώς είχαν 
πραγματοποιήσει ξανά φιλικό αγώνα 
με τον Άρη το 2009, παίζοντας μπροστά 
από περισσότερους από 23.000 οπα-
δούς, όπου το σκορ είχε «κλείσει» με 
1-0 υπέρ της Μπόκα και το γκολ είχε 
πέτυχε ο Μπατάλια με κεφαλιά στο 74’.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η αποστο-
λή των Αργεντινών θα «πετάξει» από 
Μπουένος Άιρες για Ιταλία και από εκεί, 
από Ρώμη, για Ελλάδα. Από τις 25 του 
μήνα θα είναι στην Ελλάδα η μεγάλη 
ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι οι οπαδοί του Άρη θα 
γεμίσουν το γήπεδο δημιουργώντας μια 
μοναδική ατμόσφαιρα όπως το 2009, 
κρατώντας πυρσούς και πετώντας χαρ-
τόνια. Μία εικόνα που έκανε την Χαρι-
λάου να θυμίζει La Bombonera.

Όσον αφορά στα εισιτήρια, οι τιμές εί-

ναι: 10 ευρώ στις Θύρες 1-3-4, 20 ευρώ 
στη Θύρα 2, 25 ευρώ στις Θύρες 5-6, 30 
ευρώ στη Θύρα 9, 35 ευρώ στη Θύρα 7 
(επισήμων), 60 ευρώ στα VIP.  H διάθε-
σή τους έχει ξεκινήσει ήδη από την ARIS 
F.C. Boutique, επί της οδού Παπαναστα-
σίου και ηλεκτρονικά μέσω της Viva.gr.  
Στο φιλικό παιχνίδι με την Μπόκα Τζού-
νιορς δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας 
της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018. 

Μάλιστα, οι διοικούντες εξέδωσαν ανα-
κοίνωση και ενημέρωσαν πως απ’ την 
Πέμπτη (21/09) είναι διαθέσιμα συλλε-
κτικά μπλουζάκια για το σημαντικό παι-
χνίδι στην μπουτίκ του συλλόγου. Οι φί-
λαθλοι του Άρη μπορούν να επιλέξουν 
μεταξύ δύο χρωμάτων (κίτρινο, μαύρο), 
ενώ όσον αφορά στο σχέδιο, δείχνει 
δύο χέρια να ανταλλάσσουν τα λάβαρα 
των συλλόγων.

Στην τεράστια επένδυση που 
έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδη στον 
ΠΑΟΚ αναφέρθηκε σε ραδιοφω-
νικές δηλώσεις του ο φοροτεχνι-
κός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Δημήτρης 
Πανοζάχος. Μάλιστα, μεταξύ άλ-
λων αποκάλυψε ότι ο μεγαλομέ-
τοχος της ΠΑΕ κάθε χρόνο βάζει 
από την τσέπη του τουλάχιστον 
14 εκ. ευρώ. Ειδικότερα ο φορο-
τεχνικός δήλωσε στο Arena Fm: 
«Μέχρι τώρα ο Ιβάν Σαββίδης 
έβαλε στον ΠΑΟΚ 78.613.000 
ευρώ και είναι διατεθειμένος 
να βάλει άλλα 7 εκατομμύρια, 
γιατί η ζημία της χρονιάς από τη 
συμμετοχή στους ομίλους της 
Ευρώπης και από την τιμωρία 
της έδρας θα φτάσει περίπου τα 
7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά 
θα τα καλύψει από την τσέπη του 
ο μεγαλομέτοχος και μάλιστα θα 
ανακοινωθεί στην επόμενη γε-
νική συνέλευση της ΠΑΕ». Να 
σημειωθεί ότι το μεσημέρι της 
3ης Οκτωβρίου, στις 12:00, θα 
γίνει η νέα γενική συνέλευση της 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην οποία θα προ-
κηρυχθεί νέα αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου, με τον Ιβάν Σαββίδη 
να αναμένεται να την καλύψει.

Αναλυτικά οι αγώνες που θα 
διεξαχθούν για την 4η Αγωνι-
στική της Super League.

To Σάββατο  
23 Σεπτεμβρίου:

Απόλλων Σμύρνης- Πλατα-
νιάς Χανίων (16:00) στο Nova 
Sport 3 
Ατρόμητος Αθηνών-Λαμία 
(18:15) στο Nova Sport 1 
Παναιτωλικός- Παναθηναϊκός 
(20:30) στο Nova Sport 2

Την Κυριακή  
24 Σεπτεμβρίου:

ΠΑΟΚ- ΠΑΣ Γιάννενα (16:00) 
στο Nova Sport 2 
AOK Κέρκυρα- Λεβαδειακός 
(18:15) στο Nova Sport 3 
Πανιώνιος- ΑΕΛ (18:15) στο 
Nova Sport 2 
AEK- Ολυμπιακός (20:30) στο 
Nova Sport 1

Tην Δευτέρα  
25 Σεπτεμβρίου:

Ξάνθη-Αστέρας Τρίπολης 
(19:30) στο Nova Sport 1

Ένας σπουδαίος φιλικός αγώνας στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

«Ο Σαββίδης έβαλε 78 εκατομμύρια σε 5 χρόνια»!

Ο εγχώριος επαγγελματικός αθλητι-
σμός διατηρεί τον όρο μόνο κατ’ ευ-
φημισμό. Όπου κι αν κοιτάξει κάποιος 
δεν θα δει παρά μόνο υπερχρεωμέ-
νες αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, 
προέδρους που έχουν δεσμευμένες 
περιουσίες λόγω εμπλοκής τους με 
τα διοικητικά και ομάδες που βιώνουν 
την καταστροφή. Ο ποδοσφαιρικός 
Ηρακλής είναι το τελευταίο θλιβερό πα-
ράδειγμα κατάρρευσης μίας ανώνυμης 
αθλητικής εταιρείας. Πριν από 3,5 χρό-
νια η ιστορική ομάδα πάλευε μεταξύ 
φθοράς και αφθαρσίας νικημένη από 
τα χρέη των προηγούμενων διοική-
σεων. Το κλίμα αντιστράφηκε με την 
εμφάνιση του ομογενή Σπύρου Παπα-
θανασάκη. Ο «Καναδός» πέτυχε μετά 
από μια εξαιρετική πορεία να οδηγήσει 

τον Ηρακλή στη Super League  
όπου τον διατήρησε για μία 

αγωνιστική περίοδο, αλλά 
το περασμένο καλοκαίρι 
η ομάδα υποχρεώθηκε 
στον υποβιβασμό και στη 

συνέχεια στη διάλυση, λόγω 
οικονομικής αδυναμίας του 

προέδρου. Ποιο είναι το μέλλον 
του Ηρακλή; Το καλό σενάριο είναι να 
συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής και το χειρότερο σ’ αυτή της 
Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΜ μετά από 
συγχώνευση με τον Ηρακλή Αμπελο-
κήπων! 

Την περασμένη Πέμπτη παραιτήθηκε 
από την φορτωμένη με χρέη ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός ο Γιάννης Αλαφούζος, 
ενώ είναι αβέβαιο το διοικητικό μέλλον 
του Νίκου Λάσκαρη στην ΚΑΕ Άρης 
καθώς επίσης αντιμετωπίζει μεγάλα 
οικονομικά αδιέξοδα. Και σα να μην 
έφταναν όλα αυτά, σημειώστε ότι 
ενώ κοντεύει να βγει ο Σεπτέμβριος η 
Football League είναι άγνωστο πότε 
θα ξεκινήσει. Κι αυτό λόγω έλλειψης 
χορηγών. Ο επαγγελματικός αθλη-
τισμός λοιπόν στην Ελλάδα περνάει 
ίσως την μεγαλύτερη περιπέτεια από 
την εποχή που οι αθλητικοί σύλλογοι 
μετατράπηκαν σε επαγγελματικές 
ομάδες. Οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ δομήθηκαν 
πάνω στην… άμμο, οι παράγοντες δεν 
αξιοποίησαν τα έσοδα για την ανάπτυξη 
των εταιρειών και έτσι φτάσαμε εδώ 
που φτάσαμε. Πιστεύω ότι η πτώχευση 
των εταιρειών δεν έχει να κάνει μόνο 
με την οικονομική κρίση της χώρας. 
Άλλωστε υπάρχουν δεκάδες ομάδες 
οι οποίες παρότι κατά καιρούς οι κυ-
βερνήσεις για ψηφοθηρικούς λόγους 
ψήφιζαν νόμους που χάριζαν τα χρέη 
των αθλητικών εταιρειών, υπερχρεω-
μένες οδηγήθηκαν σε εκκαθάριση. Άρα 
το πρόβλημα είναι η στρατηγική που 
ακολουθούν οι παράγοντες οι οποίοι 
παρασυρμένοι πολλές φορές από 
το θυμικό και την πίεση του κόσμου 
βάζουν με ευκολία τα μηδενικά στις 
αμοιβές των ποδοσφαιριστών.

Ο επαγγελματικός αθλητισμός
περνάει τη μεγαλύτερη κρίση
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Το πρόγραμμα  
της 5ης Αγωνιστικής 

της Super League
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Από τις 22 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το ετή-
σιο διεθνές φεστιβάλ εικαστικών τεχνών Πεδίο Δράσης Κόδρα που βασίζεται σε 
ένα μικρό ευέλικτο σχήμα μιας εικαστικής έκθεσης που θα στεγαστεί στο κτίριο 
των Κοιτώνων του πρώην στρατοπέδου Μακ/χου Κόδρα. Η έκθεση θα περιλαμ-
βάνει έργα σύγχρονης τέχνης, αγκαλιάζοντας κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποι-
ούν σήμερα οι δημιουργοί για να εκφράσουν τον προβληματισμό, τα ερωτήματα, 
τις αναζητήσεις και την εικαστική τους ταυτότητα. Ένας προσκεκλημένος επι-
μελητής θα αναλάβει την επιλογή των έργων και τη διαμόρφωση της τελικής 
εκθεσιακής παρουσίασης, πάντα σε στενή συνεργασία με τους διοργανωτές.  
Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης, ο κατάλογος του 
Πεδίου Δράσης Κόδρα 2017, εκτός από την έκθεση, θα συμπεριλάβει και μια 
απόπειρα αναδρομής στην πορεία του θεσμού με την ανάδειξη της κάθε χρονιάς 
και των γεγονότων που τη σημάδεψαν, τα καλλιτεχνικά σύνολα που φιλοξενή-
θηκαν, τους θεωρητικούς που κατέθεσαν τις γνώσεις και τις ερευνητικές τους 
προτάσεις, τις εκδόσεις που έχουν πλέον καταχωρηθεί στον κατάλογο με τις 
σημαντικότερες εκδόσεις καλλιτεχνικών δρώμενων στην Ελλάδα. Η είσοδος 
θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η Myrό Gallery παρουσιάζει την δεύτερη ατομική έκθεση της ζω-
γράφου Δήμητρας Ξενάκη στην Θεσσαλονίκη, υπό τον τίτλο «Χώρος, 
Χρόνος, Άνθρωπος». Tα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν  την Πέμπτη 
5 Οκτωβρίου στις 20:00, στην Κεντρική Αίθουσα της Myrό Gallery 
(Νικηφόρου Φωκά 8, περιοχή Λευκού Πύργου, κέντρο Θεσσαλονί-
κης). H έκθεση θα διαρκέσει έως τις 4 Νοεμβρίου.  Η είσοδος θα είναι 
ελεύθερη για το κοινό.

Στη δεύτερη ατομική έκθεση της η Δήμητρα Ξενάκη ασχολείται με 
το αποτύπωμα της ανθρώπινης παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο. 
Στα έργα της χώροι κενοί στιγμιαία ή σε ενεστώτα χρόνο φέρουν τα 
σημάδια όσων πέρασαν από αυτούς στο παρελθόν, απώτερο ή μόλις 
πριν λίγο, ενώ σε άλλα ο άνθρωπος εγγράφεται στο χώρο μπροστά 
στον παρατηρητή του έργου, αλλά αφήνει φανερά το στίγμα του. Την 
έκθεση επιμελείται ο Πάρης Καπράλος.

Σε χώρο Βιτρίνας του Hyatt Regency Thessaloniki, εντός του Main 
Lobby, στο Shopping Area του Ξενοδοχείου, πραγματοποιείται η έκ-
θεση τμήματος της Συλλογής αντικών – όπλων και αντικειμένων 
τέχνης της Άπω Ανατολής του γνωστού αντικέρ και συλλέκτη της 
Θεσσαλονίκης κ. Σταύρου Χαραλαμπάκη.

Η συλλογή αποτελείται από μία πλήρη πρωτότυπη γνήσια στολή 
Σαμουράι της εποχής των τελών του 16ου αιώνα, κατασκευασμένη 
κατά μεγάλο μέρος από ταρταρούγα. Στον εξοπλισμό περιλαμ-
βάνεται το γνωστό Yari και ένα Katana της εποχής. Στην έκθεση 
υπάρχει ποικιλία όπλων οθωμανικής προέλευση από διάφορες 
περιόδους και περιοχές της αυτοκρατορίας, καθώς επίσης σκα-
λισμένους χαυλιόδοντες Μαμούθ και γαλλικά ρολόγια του 19ου 
αιώνα ποικιλμένα με παραστάσεις σκηνών με Μαμελούκους.

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ 2017ΧΩΡΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΣ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr
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Τo Cosmopolitan ένα ολοκαίνουργιο 
εστιατόριο. Η Αριστοτέλους απέκτησε 
πάλι ένα κατάστημα το οποίο μπορεί 
άνετα να κινηθεί στη λογική του fine 
dinning, χωρίς να έχει τίποτε από την 
παρακμή των τελευταίων χρόνων της 
πλατείας. Η λιτή, μοντέρνα διακόσμηση 
σου δίνει την αίσθηση του νησιού. Η 
απροσπέλαστη ματιά στη θάλασσα επι-
τρέπει τον επισκέπτη να απολαμβάνει τις 
δημιουργίες του νέου ανεχόμενου chef 
Τάκη Σπάρτακου. Τα κυρίως πιάτα έχουν 
μια μικρή πολυπλοκότητα αλλά στο τέλος 
σε αποζημιώνουν αφού οι γεύσεις εί-
ναι τέλεια αρμονικές. Το bar restaurant 
Cosmopolitan υποστηρίζει πλήρως το 
όνομά του, αφού και ο κόσμος  της Θεσ-
σαλονίκης το τίμησε από την αρχή. Εκτός 
από τη πολύ νόστιμη κουζίνα μπορείς να 
το  απολαύσεις από το πρωί με café ,πλή-
ρες πρωινό με λαχταριστές ομελέτες και 
σάντουιτς και να καταλήξεις σε ιδιαίτερα 
cocktail  το βράδυ. Το Cosmopolitan ήταν 
απολύτως οργανωμένο από τη πρώτη 
ήμερα. Με άριστο και φιλικό σέρβις 
μπορεί να υποστηρίξει από ένα επαγ-
γελματικό γεύμα 90 ατόμων  ώς και ένα 
ρομαντικό δείπνο δίπλα στη θάλασσα. Το 
C osmopolitan είναι είναι ένα ευχάριστο 
bar εστιατόριο από κάθε άποψη. Μπορεί 
η θέα του να σου κόβει την ανάσα αλλά 
και η κουζίνα του δεν υστερεί. Βρίσκεται 
στη καρδιά της πλατείας Αριστοτέλους. 
Δέχεται κρατήσεις στο 2316007575 .
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Στο Principal Club Theater θα έρθουν οι Σουηδοί Arch 
Enemy, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 20:30. Τιμή 
εισιτηρίων: 25 ευρώ τα πρώτα 200 εισιτήρια, 28 ευρώ 
η λοιπή προπώληση και 30 ευρώ  στο ταμείο. Μαζί με 
τους Arch Enemy θα εμφανιστούν οι Ουκρανοί JINJER.

Οι Σουηδοί Arch Enemy είναι εύκολα ένα από τα πιο 
επιτυχημένα -εμπορικά- σχήματα ακραίου metal 
όλων των εποχών. Ο συνδυασμός της απαράμιλλης 
τεχνικής των μουσικών που συμμετέχουν, των με-
λωδιών, της ακραίας μουσικής συνοδευόμενης με το 
ανάλογο image και τα brutal γυναικεία φωνητικά (από 
το 2000 και μετά), έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό 
κοκτέιλ, που δύσκολα προσεγγίζεται και ακόμα πιο 
δύσκολα αντιγράφεται.

Στο Ράδιο Σίτυ, το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, θα ανέβει η μουσικοθεατρική παράσταση «Γυναίκες» με την 
Φωτεινή Βελεσιώτου, την Αναστασία Μουτσάτσου και την Μυρτώ Αλικάκη που εξομολογούνται, ιστορίες, 
μελωδίες και πάθη μιας ζωής. Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: εξώστης 10 ευρώ, β’ πλατεία 13 ευρώ, α’ πλα-
τεία 15 ευρώ και πρώτες σειρές 17 ευρώ.

Η παράσταση ήταν προγραμματισμένη για της 12 Ιουλίου όμως ο καιρός δεν επέτρεψε την πραγματοποίησή 
της. Έτσι οι «Γυναίκες» επιστρέφουν ξανά στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση, σκηνοθε-
τημένη από την Ελένη Γκασούκα, όπου ο λόγος πλέκεται μαγικά με τη μουσική και τα τραγούδια, με σκοπό 
την κάθαρση μέσω της εξομολόγησης. Ένας αγώνας για την επιβίωση και την ελευθερία και ουσιαστικά η 
αναζήτηση της μοναδικής συγκολλητικής ουσίας που είναι η αγάπη. Το κείμενο υπογράφει η Αναστασία 
Μουτσάτσου που είχε και την ιδέα της παράστασης. Στο πιάνο τα πλήκτρα και την επιμέλεια της ορχήστρας, 
την έχει ο Γιώργος Τσοκάνης , στο  μπουζούκι ο Γιώργος Καραμφίλλης, στο ακορντεόν ο Νίκος Παπαναστα-
σίου και στη κιθάρα ο Βασίλης Κετέντζογλου.

Tην Παρασκευή 29 Σεπτεμβρί-
ου στο Fix Factory of Sound θα 
πραγματοποιήσει συναυλία ο 
Michael Kiwanuka. Ώρα: 20:00. 
Τιμές εισιτηρίων: η προπώληση 
ξεκινάει στα 25 ευρώ και για 
περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. 
Μετά την εξάντλησή τους, θα 
συνεχιστεί στα 27 ευρώ. Και στο 
ταμείο θα είναι στα 32 ευρώ.

Ο Kiwanuka είναι ο νεαρός Βρε-
τανός τραγουδοποιός που τάραξε 
τα νερά της παγκόσμιας σκηνής, 
δίνοντας μία νέα πνοή στη soul 
και folk-rock μουσική του σήμε-
ρα. Όσοι βρεθούν στο live θα τον 
ακούσουν , μαζί με την μπάντα 
που τον συνοδεύει, σε τραγούδια 
από ολόκληρη τη μέχρι τώρα πο-
ρεία του και, κυρίως, από το δεύ-
τερο album του, «Love & Hate», 
το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 
της Βρετανίας και προκάλεσε τον 
θαυμασμό κοινού και κριτικών, 
κερδίζοντας σε πολλές περι-
πτώσεις τον τίτλο του καλύτερου 
δίσκου της χρονιάς.

Ένα μουσικό happening έχει προγραμματιστεί για το 
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Εμπορίου. 
Ώρα: 19:00-21:00. Είσοδος δωρεάν.

Σχήματα μουσικών της ορχήστρας θα παρουσιάσουν 
ένα αναπάντεχο μουσικό happening, εμπνευσμένο 
από την Πυρκαγιά, το οποίο θα εξελιχθεί στον Πολυ-
χώρο Ύψιλον (Πρώην Κιουρτζί Χαν), το δρόμο και την 
πλατεία Εμπορίου.

Το Baroque Extravaganza θα παρουσιαστεί στο Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (φουαγιέ του Μ2), την 
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρί-
ων: 10 ευρώ και 5 ευρώ το μειωμένο.

Η εποχή μπαρόκ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η 
πρώτη εποχή, όπου δημιουργείται το «star system». 
Από τη μια καστράτοι όπως ο Senesino, ο Caffarelli ή ο 
Farinelli και από την άλλη, γυναικείες φωνές όπως η 
Cuzzoni, η Bordoni, η Clive ή η Durastanti αποθέωσαν 
το ανθρώπινο όργανο, ενώ παράλληλα με τις προσω-
πικές τους ζωές και αντιπαλότητες δημιούργησαν τα 
πρώτα μουσικά «είδωλα». Ζην λοιπόν και ερμηνεύ-
ειν υπερβολικώς και επικινδύνως, ακροβατώντας σε 
μια Baroque Extravaganza.

Ο Σωκράτης Μάλαμας θα πραγματοποιήσει μια συ-
ναυλία στη Mονή Λαζαριστών την Τετάρτη 27 Σε-
πτεμβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: προπώληση, 
φοιτητικό και ανέργων στα 11 ευρώ και στο ταμείο 
13 ευρώ.

Τον Σωκράτη Μάλαμα τον διακρίνει μία μοναδικότητα 
στη γραφή, την ερμηνεία, τη σύνθεση, μα πάνω από 
όλα την οπτική του. Είναι αποδεκτό από όλους ότι εί-
ναι μία «σχολή» μόνος του. Με αυτήν την ξεχωριστή 
καλλιτεχνική ταυτότητα, που δεν εντάσσεται εύκολα 
σε νόρμες, παρουσίασε πρόσφατα το νέο του δίσκο 
με τίτλο «Κάτοπτρα». Στις συναυλίες του Σωκράτη 
το πάθος συναντά την ευαισθησία, ο λυρισμός την 
ερμηνεία, οι φωνές ενώνονται σε γιορτή χαράς και 
μυσταγωγίας.

ARCH ENEMY

ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ-ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ-ΑΛΙΚΑΚΗ MICHAEL KIWANUKA

«ΕΓΙΝΕ Η ΣΠΙΘΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ…» BAROQUE EXTRAVAGANZA ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές
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ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Boulevard 23 
Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER  
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
Café de Sport  
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen  
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI  
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale  
Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
Duende Jazz Bar  
Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 2310252704
Ergon Agora  
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest  
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie  
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar  
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879
Plaisir  
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra  
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger  
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Warehouse 7  
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες  
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί  
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Αθιβόλι  
Κατούνη 15, Θεσσαλονίκη, 2310508509
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον  
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΔΕΘ Helexpo  
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Θέατρο Αυλαία  
Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου  
Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870
Κινηματογράφος Αλέξανδρος  
Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724
Κινηματογράφος Βακούρα  
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon  
Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290 
Κινηματογράφος Φαργκάνη  
Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007

Ντερλικατέσεν  
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis  
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand  
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000
Ξενοδοχείο Μacedonia Palace  
Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
Ξενοδοχείο Mediterranean  
Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace  
28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met  
26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος  
Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace  
Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον 
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις  
Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση  
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά  
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Φουλ του μεζέ  
Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700
Ψησταριά Διαγώνιος  
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
Βοulevard  
Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon  
Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa  
Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Champions Academy Club  
Τοσίτσα 18, Ρετζίκι (εντός Δελασάλ), 2310582220, 6948663367
Κοna  
Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
Μas Y Mas  
Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Μio  
Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531
Model  
Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023
Nouvelle  
Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Κάτι Ψήνεται  
25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου»  
Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Μαντάμ  
Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202
Mεζέ Μεζέ  
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών  
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea  
Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Azzuro  
Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294
Boheme  
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Cafe Neon  
Διογένους 39, 2311242251
Coffice  
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Dio con Dio  
Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294
Elysee  
Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438
Hondos Center Apollonia  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Κingstone   
Λαμπράκη 246, 2311242203
Café Le Monde  
M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous  
Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Μercado  
Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral  
Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Papillon  
Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680
Remeron   
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122
Remvi  
Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100
SharkBar  
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays  
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Τre Marie  
Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655
Tre Marie  
Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747
Tzaki’ho  
Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266
Villa Luna  
Αναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440
Γένεσις  
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Γυαλός  
Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121
Θέατρο Σοφούλη  
Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925
Θέατρο <Τ>  
Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο  
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Κολοσσαίον  
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996
Νέα Διαγώνιος  
Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 71, Θεσσαλονίκη, 2310423284

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής
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